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RESUMO 
A presença de áreas displásicas em queilites actínicas constitui um fator 

preditivo importante para o câncer de lábio. Entretanto, a determinação 

histopatológica da presença e intensidade da displasia epitelial nestas lesões 

continua sendo um aspecto subjetivo para os patologistas. O objetivo do presente 

estudo foi verificar em 45 queilites actínicas e 20 carcinomas espinocelulares (CECs) 

de lábio tratados no Departamento de Otorrinolaringologia e Oftalmologia, da 

Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, a expressão imuno-histoquímica da 

citoqueratina 10 (CK10) e citoqueratina 13 (CK13) na região labial e comparar a 

expressão dessas citoqueratinas com o índice de proliferação celular determinado 

pela imunomarcação com o Ki-67. A intensidade da displasia epitelial nas queilites 

actínicas foi determinada em coloração de Hematoxilina e Eosina com base nos 

critérios definidos pela Organização Mundial da Saúde. A associação entre a 

expressão da CK10 e da CK13 nas queilites actínicas com e sem displasia e nos 

CECs foi calculada pelo teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher, com nível 

de significância de 5%. Os resultados demonstraram uma positividade para CK13 no 

vermelhão do lábio e mucosa labial, com perda de expressão nas áreas displásicas 

das queilites actínicas e marcação heterogênea nos CECs de lábio. A 

imunomarcação da CK10 foi observada no vermelhão do lábio e epiderme, com 

ausência total de expressão nas áreas displásicas e nos CECs de lábio. Houve uma 

associação estatisticamente significante entre a expressão da CK10 nos CECs 

quando comparada às queilites actínicas com displasia epitelial (p 0,001) e sem 

displasia epitelial (p 0,001). Não houve diferença significativa (p=0,104) no índice de 

proliferação celular, determinado pela imunomarcação do Ki-67, nas queilites 

actínicas sem e com displasia epitelial e nos carcinomas espinocelulares de lábio. 

Assim como também não houve associação, estatisticamente significativa, entre a 

expressão das citoqueratinas 13 e 10 e os altos índices de proliferação celular, 

determinados pelo Ki-67, nas queilites actínicas sem e com displasia epitelial. Esses 

resultados sugerem que as citoqueratinas 13 e 10 participam do processo de 

malignização das queilites actínicas sendo a expressão alterada ou ausente destes 

biomarcadores indicativa de áreas displásicas ou carcinoma espinocelular invasivo 

na região de lábio inferior. 

Palavras-chave: Câncer de boca. Displasia epitelial. Citoqueratinas. 



ABSTRACT 
 

Cytokeratins as predictive biomarkers for lip cancer in patients with actinic 
cheilitis 

 
The presence of dysplastic areas in actinic cheilitis is an important 

predictive factor for lip cancer. However, the histopathologic evaluation of the 

presence and severity of epithelial dysplasia in these lesions remains subjective. The 

aim of this study was to evaluate the immunohistochemical expression of cytokeratin 

10 (CK10) and cytokeratin 13 (CK13) in labial region and compare the expression of 

these cytokeratins with the cell proliferation index, which was determined by Ki-67 

immunostaining. The sample was constituted by 45 cases of actinic cheilitis and 20 

of squamous cell carcinomas (SCC) of the lip treated at the Department of 

Otorhinolaryngology and Ophthalmology of Botucatu School of Medicine, UNESP. 

The severity of epithelial dysplasia in actinic cheilitis was determined by hematoxylin 

and eosin staining based on World Health Organization criteria. The association 

between the expression of CK10 and CK13 in actinic cheilitis with and without 

dysplasia and SCC was calculated by Chi-square test or 

significance level at 5%. The results showed positive correlation for CK13 in the lip 

vermilion and labial mucosa, with loss of expression in the dysplastic areas of actinic 

cheilitis, and heterogeneous positivity in SCC of the lip. There was a statistically 

significant association between the expression of CK10 in SCC and actinic cheilitis 

with epithelial dysplasia (p < 0.001) or without epithelial dysplasia (p < 0.001).There 

was not a statistically significant difference (p=0.104) for cell proliferation index in 

actinic cheilitis with and without dysplasia, and SCC. Furthermore, there was not a 

statistical association (p>0.05) between the expression of CK10 and CK13 and high 

cell proliferation index in actinic cheilitis with and without epithelial dysplasia. These 

results suggest that the cytokeratins 13 and 10 participate in the process of 

malignant transformation of actinic cheilitis, and absence or alteration of these 

biomarkers expression are indicative of dysplastic areas or invasive squamous cell 

carcinoma in the lower lip region. 

Key words: Oral cancer. Epithelial dysplasia. Cytokeratins.  
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Figura 1 -  Sistemas utilizados para obtenção do índice de proliferação 

celular, baseado na imunomarcação castanha dos núcleos pelo 
Ki-67. Em A, imagem capturada de um determinado campo 
microscópico no programa de aquisição e análise de imagens 
(Axiovison 4.6, ZEISS). Em B, marcação dos núcleos positivos 
(verde) e dos núcleos negativos (vermelho) usando as 
ferramentas do programa Paint (Windows) .................................... 
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Figura 2 - Características microscópicas das queilites actínicas. Em A e B, 

queilite actínica com displasia leve (grau I) com alteração da 
arquitetura epitelial restrita ao terço inferior e presença de uma 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A presença de áreas displásicas no epitélio da mucosa bucal de algumas 

lesões está frequentemente associada à progressão do câncer de boca (BOUQUOT; 

esões orais 

nestas lesões orais é difícil de ser determinado. Atualmente, nenhum marcador 

molecular provou ter valor prognóstico significante e nenhum deles foi avaliado em 

grandes estudos prospectivos nestas lesões de boca (BOUQUOT; SPEIGHT; 

FARTHING, 2006; SPEIGHT, 2010). 

A graduação da displasia no epitélio bucal baseia-se na combinação das 

alterações arquiteturais com perda da maturação e da estratificação normal 

associada à presença de atipia celular (GALE et al., 2005). Sua identificação 

microscópica pelo patologista, frequentemente, é realizada em coloração de 

hematoxilina e eosina, e a subjetividade no estabelecimento desta graduação tem 

provocado consideráveis variações inter e intra-observadores (BOUQUOT; 

SPEIGHT; FARTHING, 2006; KUJAN et al., 2007; WARNAKYLASURIYA et al., 

2008; SPEIGHT, 2010).  

Em 2008, Warnakylasuriya et al. (2008), revisaram os sistemas de 

classificação da displasia epitelial na boca e, concluíram que a determinação 

histopatológica do potencial de malignidade de lesões como leucoplasia e 

eritroplasia permanece uma área de difícil diagnóstico para o patologista. Segundo 

os autores, embora a maioria dos patologistas reconheça e adote os critérios para 

graduar a displasia epitelial, existe uma grande variabilidade na interpretação de sua 

presença, no grau e significância dos critérios individuais estabelecidos pela 

Organização Mundial da Saúde.  

A displasia epitelial pode ser observada, também, em algumas queilites 

actínicas, lesões que, frequentemente, afetam o vermelhão do lábio inferior de 
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indivíduos de pele clara, cujas alterações epiteliais são induzidas pela radiação solar 

prolongada (WOOD et al., 2011; JADOTTE; SCHWARTZ, 2012; VIEIRA et al., 

2012).  

A queilite actínica é o resultado da expansão clonal de queratinócitos com 

alterações moleculares e genéticas induzidas pela radiação utlra-violeta, sendo 

considerada em alguns casos, como o início de um carcinoma escamoso in situ 

(NICO; RIVITTI; LOURENÇO, 2007; WOOD et al., 2011). Além de provocar danos 

ao DNA das células, a radiação solar, principalmente os raios ultravioletas do tipo B, 

causam alterações na atividade normal do Ki-67, do bcl-2, da cicloxigenase, do fator 

de crescimento de fibroblasto e das citoqueratinas (JADOTTE; SCHWARTZ, 2012). 

Embora não existam informações precisas sobre a prevalência de 

transformação maligna da queilite actínica, a presença e a intensidade da displasia 

epitelial aumenta a chance da progressão desta lesão para o câncer de lábio (NICO; 

RIVITTI; LOURENÇO, 2007; VIEIRA et al., 2012) e portanto, constitui um fator 

preditivo importante na determinação do risco de carcinoma em lesões de queilite 

actínica (KUJAN et al., 2007).  

Clinicamente, muitas queilites actínicas são acompanhadas de ulceração 

e microscopicamente, observa-se um intenso infiltrado inflamatório justaepitelial 

(NICO; RIVITTI; LOURENÇO, 2007; WOOD et al., 2011; JADOTTE; SCHWARTZ, 

2012; VIEIRA et al., 2012), fatores estes, que dificultam a análise pelo patologista, 

da presença e intensidade da displasia epitelial. Assim sendo, nas últimas décadas, 

a busca de marcadores moleculares, que possam auxiliar na avaliação microscópica 

dos diferentes graus de displasias em lesões potencialmente malignas, incluindo as 

queilites actínicas, continua sendo o foco de diversas pesquisas (SANTOS et al., 

2003; GIRES et al., 2006; FILLIES et al., 2007; OHTA et al., 2010; SCHAAIJ-

VISSER et al., 2010; SAKAMOTO et al., 2011; IDA-YONEMOCHI et al., 2012; 

KITAMURA et al., 2012; KOBAYASHI et al., 2012). 

Dentre os biomarcadores envolvidos no processo de transformação 

maligna epitelial destacam-se as citoqueratinas, filamentos intermediários que 

identificam modificações no citoesqueleto das células epiteliais displásicas (GIRES 

et al., 2006; FILLIES et al., 2007; SAWANT et al., 2011), sendo envolvidas na 

migração e na transdução de sinais intracelulares (FILLIES et al., 2007). 
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As citoqueratinas 10 (CK10) e 13 (CK13) vêm sendo utilizadas como 

marcadores que permitem a diferenciação entre um epitélio normal e um epitélio 

displásico de lesões potencialmente malignas (GIRES et al., 2006; FILLIES et al., 

2007; KITAMURA et al., 2012). 

A maioria dos trabalhos descritos na literatura analisa o comportamento 

das citoqueratinas em epitélios displásicos de leucoplasias e carcinomas 

espinocelulares. Autores como Gires et al. (2006) e Fillies et al. (2007) compararam 

o padrão de expressão de algumas citoqueratinas, entre elas a CK13 e a CK10, em 

carcinomas espinocelulares, e leucoplasias com e sem displasia. Baseados nos 

resultados obtidos, e após observar que houve perda da expressão da CK13 e da 

CK10 à medida que se aproximava das áreas displásicas, os autores sugeriram que 

o padrão de expressão dessas citoqueratinas é indicativo do prognóstico de lesões 

potencialmente malignas como as leucoplasias. Também Kitamura et al. (2012), 

avaliaram o padrão de expressão da CK13 nos epitélios displásicos de leucoplasias 

e carcinomas espinocelulares e, concluíram que essa citoqueratina é de grande valia 

para avaliação da transformação maligna de lesões cancerizáveis. 

Além das citoqueratinas, algumas investigações recentes tem analisado a 

proliferação celular determinada pela expressão do Ki-67 nos epitélios das lesões 

potencialmente malignas, sugerindo que o aumento da população de células 

proliferantes, na camada suprabasal do epitélio bucal, constitui um marcador útil na 

identificação de altos graus de displasia (GONZALES-MOLES et al., 2000; TAKEDA 

et al., 2006; GONZALES-MOLES et al., 2010; MONTEBUGNOLI et al., 2011).  

Embora existam algumas evidências da associação da expressão das 

citoqueratinas e do índice de proliferação do epitélio da mucosa bucal com os 

diferentes graus de displasia epitelial, poucos estudos foram encontrados sobre a 

expressão destes biomarcadores em queilites actínicas. Assim sendo, neste estudo 

pretende-se investigar a expressão das citoqueratinas associadas aos índices de 

proliferação celular do epitélio da região labial como fator preditivo para o risco do 

câncer de lábio em lesões potencialmente malignas, como as queilites actínicas.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 QUEILITE ACTÍNICA 

 

A queilite actínica é uma lesão crônica potencialmente maligna que 

envolve o vermelhão do lábio inferior. Sua etiologia está associada frequentemente à 

exposição prolongada aos raios solares, principalmente a radiação ultra-violeta B 

(UVB) (MARKOPOULOS; ALBANIDOU-FARMAKI; KAYAVIS, 2004; NICO; RIVITTI; 

LOURENÇO, 2007; CAVALCANTE; ANBINDER; CARVALHO, 2008; WOOD et al., 

2011; JADOTTE; SCHWARTZ, 2012; VIEIRA et al., 2012). Em países tropicais como 

o Brasil, onde muitos trabalhadores como agricultores, lavradores, pescadores, 

marinheiros, entre outros, ficam longos períodos expostos diariamente ao sol, sem a 

adequada proteção labial, a prevalência da queilite actínica é bastante significativa 

(NICO; RIVITTI; LOURENÇO, 2007; CAVALCANTE; ANBINDER; CARVALHO, 

2008). 

Clinicamente, a queilite actínica afeta principalmente homens adultos com 

idade entre 40 e 80 anos e se manifesta como uma descamação do vermelhão do 

lábio com presença de eritema, erosões e sangramento intermitente em casos mais 

graves (MARKOPOULOS; ALBANIDOU-FARMAKI; KAYAVIS, 2004; CAVALCANTE; 

ANBINDER; CARVALHO, 2008; JADOTTE; SCHWARTZ, 2012; VIEIRA et al., 2012). 

Microscopicamente, a queilite actínica caracteriza-se por inflamação 

crônica do tecido conjuntivo, transformação basofílica das fibras colágenas e 

elásticas e aumento da espessura de queratina; quase sempre associadas à 

hiperplasia ou atrofia epitelial (NICO; RIVITTI; LOURENÇO, 2007; WOOD et al., 

2011; JADOTTE; SCHWARTZ, 2012; VIEIRA et al, 2012;). 

Embora não existam informações precisas sobre a prevalência de 

transformação maligna da queilite actínica, a presença de displasia epitelial, 

caracterizada por alterações estruturais do epitélio e atipias celulares, aumenta a 
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chance da progressão desta lesão para o câncer de lábio (NICO; RIVITTI; 

LOURENÇO, 2007; VIEIRA et al., 2012). Em muitas destas lesões as características 

clínicas não refletem com exatidão o quadro microscópico. Assim sendo, alguns 

autores recomendam a vermelhonectomia como a forma de tratamento mais 

adequada para a identificação de alterações epiteliais displásicas (JADOTTE; 

SCHWARTZ, 2012; VIEIRA et al, 2012;). Portanto, a identificação microscópica dos 

diferentes graus de displasia consiste em um fator preditivo importante na 

determinação do risco de carcinoma a partir da queilite actínica (KUJAN et al., 

2007).  

 

 

2.2 DISPLASIA EPITELIAL 

 

Como a displasia epitelial está intimamente associada com a 

probabilidade da evolução de uma lesão de queilite actínica para um carcinoma 

espinocelular, sua classificação deve ser a mais precisa possível (KUJAN et al., 

2007; WARNAKULASURIYA et al., 2008). 

Com base nos critérios definidos pela Organização Mundial de Saúde, 

(GALE et al., 2005), a seguinte graduação da displasia epitelial foi estabelecida: 

 Displasia leve (grau I): proliferação das células da camada basal e 

suprabasal restrita ao terço inferior do epitélio. A atipia e o pleomorfismo 

celular são discretos, e as alterações estruturais são mínimas. As mitoses 

não são proeminentes e quando presentes se localizam na camada basal. 

 Displasia moderada (grau II): proliferação de células atípicas no terço 

médio do epitélio. Alterações como hipercromatismo e pleomorfismo 

podem estar presentes. Há um aumento no número de mitoses. As 

alterações estruturais, como perda da polaridade basal podem ser 

observadas até metade do epitélio. 

 Displasia intensa (grau III) ou Carcinoma in situ: proliferação 

anormal da camada basal em mais de 2/3 do epitélio. As alterações 

citológicas e estruturais são bastante proeminentes. As mitoses se 
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localizam na camada basal e também na camada suprabasal. As 

alterações estruturais são intensas, podendo observar perda completa da 

estratificação e cristas anormais em forma de gotas, podendo significar os 

sinais de uma possível invasão do conjuntivo. 

Porém, mesmo com essa classificação proposta pela Organização 

Mundial da Saúde para os diferentes graus de displasia, o diagnóstico microscópico 

desta alteração epitelial na boca ainda é bastante variável, pois é baseado em 

critérios subjetivos (BOUQUOT; SPEIGHT; FARTHING, 2006; 

WARNAKYLASURIYA et al., 2008; SPEIGHT, 2010). Devido a essa subjetividade no 

diagnóstico e na classificação microscópica, a displasia epitelial tem sido tema de 

diversas discussões entre pesquisadores do mundo todo visando um maior 

consenso entre os patologistas e principalmente o estabelecimento de prognósticos 

mais consistentes das lesões potencialmente malignas na boca 

(WARNAKYLASURIYA et al., 2008; SPEIGHT, 2010).  

Além da subjetividade do diagnóstico final, outros pontos como, o fato de 

que nem todas as lesões displásicas sofrem malignização e ainda, a existência de 

carcinomas escamosos que se desenvolveram a partir de lesões displásicas faz com 

que aumente ainda mais a discussão sobre a importância da displasia epitelial no 

processo de malignização (REIBEL, 2003). Isso faz com que haja uma grande 

dificuldade na determinação do prognóstico das lesões de queilite actínica. E gera 

uma necessidade de buscar marcadores moleculares que possam auxiliar no 

estabelecimento de um diagnóstico mais preciso (SPEIGHT, 2010). 

Portanto, nas últimas décadas, a busca de marcadores moleculares, que 

possam auxiliar na avaliação microscópica dos diferentes graus de displasias em 

lesões potencialmente malignas como as queilites actínicas, vem sendo o foco de 

diversas pesquisas (BOUQUOT; SPEIGHT; FARTHING, 2006; SPEIGHT, 2010).  

Dentre os biomarcadores investigados, destacam-se as citoqueratinas 

(SAWANT et al., 2011), marcadores proteicos que identificam modificações no 

citoesqueleto das células epiteliais displásicas (GIRES et al., 2006; FILLIES et al., 

2007; SAWANT et al., 2011). 
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2.3 CITOQUERATINAS  

 

As citoqueratinas (CKs) são filamentos intermediários constituintes do 

citoesqueleto das células epiteliais. Elas possuem alto grau de especificidade 

tecidual, de conservação e de resistência à degradação, em adição à grande 

fidelidade de expressão e antigenicidade, o que as tornam ferramentas úteis para o 

diagnóstico e prognóstico das lesões malignas (SAWANT et al., 2011). Atualmente 

as citoqueratinas são divididas em dois grupos: as do tipo I, ácidas com baixo peso 

molecular, incluindo as CK de 9 a 23, e as do tipo II, básicas com alto peso 

molecular, CK de 1 a 8 (ALMEIDA, 2004; FILIES et al., 2006).  

A expressão das CKs varia entre os epitélios em seus diferentes estágios 

de desenvolvimento e durante o seu curso terminal de diferenciação. Ainda, durante 

a transformação maligna do tecido epitelial, o padrão de expressão das CKs 

costuma ser mantido, podendo ser de utilidade diagnóstica (CHU; WEISS, 2002; 

NIKITAKIS et al., 2004). A maioria das diferenças encontradas pode ser explicada 

pela composição celular mais complexa da lesão maligna (CHU; WEISS, 2002). 

Dessa forma, a análise imuno-histoquímica da expressão de CKs pode 

ser considerada uma ferramenta útil na identificação e diferenciação dos vários tipos 

de epitélio e suas origens, assim como na distinção de diferentes tipos celulares 

dentro de um mesmo tecido (NIKITAKIS et al., 2004). 

No epitélio da mucosa bucal, a expressão das citoqueratinas se mostra 

bastante diferenciada quando se compara as regiões queratinizadas (lábios, 

gengiva, dorso da língua e palato duro), com as regiões não-queratinizadas 

(mucosas labial e jugal, face ventral da língua e palato mole) (CHU; WEISS, 2002). 

As células da camada basal expressam as CKs 5 e 14 em todo o epitélio da 

cavidade bucal, sendo este queratinizado ou não. A CK19 também pode ser 

detectada nas células basais das regiões não-queratinizadas, o que não ocorre nas 

regiões queratinizadas. Em relação às células da camada suprabasal do epitélio, as 

regiões não-queratinizadas apresentam expressão das CKs 4 e 13, enquanto as 

células das regiões queratinizadas expressam as CKs 1, 2, 10 e 11 (CHU; WEISS, 

2002; ALMEIDA, 2004; NIKITAKIS et al., 2004). 
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Particularmente na região do lábio humano, Barret et al. (2005) 

analisaram pela imuno-histoquímica a expressão das citoqueratinas 1, 4, 5, 8, 10, 

13, 14, 18 e 19 no lábio inferior de 31 cadáveres. O lábio foi dividido em quatro 

regiões: ortoqueratinizada epiderme, ortoqueratinizado vermelhão, região 

intermediária com perda de anexos cutâneos e revestida por um epitélio estratificado 

escamoso paraqueratinizado e sem estrato granuloso e região de mucosa labial. Os 

resultados mostraram que o padrão de CK alterou na região intermediária do lábio 

com perda gradual de CK1 e CK10 a partir da pele, e de CK4, 13 e 19 a partir da 

mucosa bucal. Na região da epiderme, observaram expressão basal de CK5 e 

CK14, suprabasal de CK1 e CK10, negatividade de CK4 e CK3, sendo a CK19 

positiva apenas nos folículos pilosos. A área do vermelhão do lábio manteve um 

fenótipo semelhante à epiderme, com exceção das CK5 e CK14 que estiveram 

presentes em todo o epitélio. A região intermediária mostrou distribuição de CK5 e 

CK14 na camada basal e suprabasal. A forte expressão suprabasal de CK1 e CK10, 

observada na epiderme e vermelhão, diminuiu ou foi abruptamente perdida na zona 

intermediária e estavam ausentes no epitélio da mucosa labial. Também a forte 

expressão suprabasal de CK4/13 no epitélio da mucosa labial foi gradualmente ou 

abruptamente perdida na zona intermediária, sendo o vermelhão e a epiderme 

negativa para estas citoqueratinas. Na mucosa labial detectou-se consistentemente 

a expressão basal de CK5, 14 e 19, com variável marcação suprabasal, algumas 

vezes atingindo todo o epitélio. Além disso, a forte marcação de CK4 e 13 foi restrita 

as camadas suprabasais, com negatividade para a CK10 neste epitélio da mucosa 

labial. As outras CKs incluindo a 7, 8, 18 e 20 foram negativas no epitélio 

estratificado escamoso com exceção da marcação das células de Merkel 

identificadas em 18 lábios. Os autores concluíram que, em relação às citoqueratinas 

o epitélio do vermelhão do lábio consiste em uma área de transição com fenótipo 

único e características tanto da epiderme como da mucosa labial. Sugeriram ainda 

que, as alterações na composição do epitélio estratificado escamoso afetam a cor do 

vermelhão do lábio. 
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2.3.1 Citoqueratinas 10 e 13  

 

As citoqueratinas 10 (CK10) e 13 (CK13) são marcadores utilizados em 

muitos estudos para diferenciarem o epitélio normal de um epitélio displásico. Além 

disso, algumas investigações recentes têm sugerido que essas citoqueratinas 

podem ser também utilizadas para avaliação da progressão maligna em lesões 

potencialmente malignas com displasia (GIRES et al., 2006; FILLIES et al., 2007; 

KITAMURA et al., 2012). 

A expressão característica da citoqueratinas 10 (CK10) pode ser 

observada nas camadas suprabasais da epiderme (ALMEIDA, 2004). Na região do 

lábio, é expressa nas camadas espinhosa e granulosa da região da pele e do 

vermelhão, podendo também ser expressa na camada córnea. Na zona de transição 

entre o vermelhão do lábio e a mucosa bucal a expressão da CK10 vai diminuindo, 

sendo totalmente negativa na região da mucosa bucal (BARRET et al., 2005).  

A citoqueratina 13 (CK13) é específica para a mucosa bucal, sendo 

expressa nas camadas suprabasais do epitélio (KITAMURA et al., 2012). Em 

mucosa bucal normal, a CK13 é negativa na camada basal e fortemente expressa 

nas camadas suprabasais (GIRES et al., 2006; SANTOS et al., 2003). Na região do 

lábio, ela mantém essa forte expressão na região de mucosa labial e vai diminuindo 

no epitélio da zona de transição e do vermelhão do lábio, até ser totalmente negativa 

na epiderme (BARRET et al., 2005). 

Tanto a CK10, quanto a CK13 se comportam da mesma forma no epitélio 

displásico e/ou no epitélio tumoral, podendo ocorrer como uma expressão não 

homogênea de aspecto fraco ou até mesmo, como uma expressão negativa (GIRES 

et al., 2006; FILLIES et al., 2007; OHTA et al., 2010; SCHAAIJ-VISSER et al., 2010; 

SAKAMOTO et al., 2011; IDA-YONEMOCHI et al., 2012; KITAMURA et al., 2012;). 

Esse padrão de expressão dessas citoqueratinas, deixa claro sua relação com o 

processo de malignização (GIRES et al., 2006; FILLIES et al., 2007; OHTA et al., 

2010;  SAKAMOTO et al., 2011; KITAMURA et al., 2012).  
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2.3.2 Expressão das citoqueratinas 10 e 13 em lesões displásicas e em 
carcinomas espinocelulares de boca 

 

Muitas investigações foram realizadas com o intuito de mostrar que a 

expressão das citoqueratinas 10 e 13 exerce um papel importante no prognóstico de 

lesões potencialmente malignas (SANTOS et al., 2003; GIRES et al., 2006; FILLIES 

et al., 2007; OHTA et al., 2010; SCHAAIJ-VISSER et al., 2010; SAKAMOTO et al., 

2011; IDA-YONEMOCHI et al., 2012; KITAMURA et al., 2012; KOBAYASHI et al., 

2012). 

Em 2003, Santos et al. (2003) investigaram em seu estudo, o padrão de 

expressão das citoqueratinas nas queilites actínicas com e sem displasia. Foram 

usadas as citoqueratinas: CK7, CK8, CK10, CK13, CK14, CK16, CK18 e CK19. 

Entre os resultados obtidos, verificou-se que a CK10 foi positiva na maioria da 

amostra, principalmente nas camadas suprabasais e em alguns espécimes foi 

expressa apenas na camada córnea. A CK13 também foi positiva na maioria da 

amostra, sendo expressa principalmente nas camadas espinhosa e granulosa, e em 

que alguns espécimes sua marcação foi focal na camada espinhosa. Além disso, foi 

expressa na camada basal em apenas um espécime e foi negativa quando havia 

hiperqueratose. Os autores concluíram que a expressão das citoqueratinas não está 

relacionada com o grau de displasia das queilites actínicas. 

Posteriormente, Gires et al. (2006) compararam o padrão de expressão e 

especificidade da CK8,CK13 e Ki-67 em carcinomas espinocelulares, mucosa bucal 

normal e leucoplasias. Seus resultados mostraram forte expressão de CK8 nos 

carcinomas de cabeça e pescoço e nas áreas displásicas das leucoplasias, além da 

negatividade para os tecidos saudáveis e para áreas hiperplásicas das leucoplasias. 

A CK13 foi expressa nas áreas hiperplásicas e também em tecidos saudáveis, além 

de ter sido expressa de forma heterogênea nos carcinomas. O Ki-67 foi utilizado 

para marcar as células epiteliais em proliferação. Com base nesses resultados, os 

autores concluíram que esses marcadores são eficientes na diferenciação de um 

epitélio normal e um epitélio displásico.  
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No ano seguinte, Fillies et al. (2007) procuraram avaliar o padrão de 

expressão de algumas citoqueratinas em epitélio de leucoplasia com e sem displasia 

e também no epitélio de carcinomas espinocelulares de boca. Foram utilizados os 

seguintes marcadores: CK5-6, CK8/18, CK1, CK10, CK14 e CK19. Os resultados 

apresentaram uma expressão positiva desses marcadores, porém o nível de 

expressão não diferiu para a grande maioria dos espécimes. Baseados nos 

resultados obtidos, e após observar que houve perda da expressão da CK10 à 

medida que se aproximava das áreas displásicas, os autores sugeriram que o 

padrão de expressão dessa citoqueratina é indicativo do prognóstico de lesões 

potencialmente malignas como as leucoplasias.  

Em 2010, Ohta et al. (2010) considerando que a coloração de Lugol tem 

sido amplamente utilizada para detectar alterações malignas no colo do útero e no 

esôfago, em seu estudo, examinaram áreas displásicas adjacentes a carcinomas 

espinocelulares de boca. Foram examinadas 20 displasias epiteliais adjacentes a 

carcinomas espinocelulares utilizando para isso, a coloração de Lugol, HE e PAS, e 

ainda a técnica imuno-histoquímica para CK13 e o Ki-67. Os resultados mostraram 

que, assim como a coloração de Lugol, a CK13 foi expressa homogeneamente nas 

áreas normais e com displasia leve. Por outro lado, nas displasias moderada, 

intensa ou carcinoma in situ, a coloração de Lugol não foi expressa e houve perda 

de expressão de CK13. O Ki-67 também teve seu comportamento diferente nas 

áreas com e sem displasia. A coloração de PAS foi limitada ou não encontrada nas 

áreas coradas pelo Lugol.  Portanto, os autores concluíram que a diminuição da 

produção de glicogénio causada por alterações da diferenciação e da proliferação 

celular associadas com as alterações malignas podem resultar em falta de coloração 

de Lugol nas regiões com displasia moderada, intensa ou carcinoma in situ. 

Ainda no ano de 2010, Schaaij-Visser et al. (2010) investigaram a 

expressão das citoqueratinas 4 e 13, por meio da técnica imuno-histoquímica, em 

leucoplasias com e sem displasia epitelial, buscando confirmar se a perda de 

expressão dessas proteínas poderia predizer uma possível transformação maligna. 

Os resultados mostraram uma perda de expressão das CK4 e CK13 nas áreas com 

hiperqueratose e nas áreas displásicas. A partir desses resultados obtidos, os 

autores concluíram que apesar de mostrarem uma perda de expressão nas regiões 

displásicas, esses marcadores não predizem uma transformação maligna. 
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Em 2011, Sakamoto et al. (2011) procuraram identificar os subtipos de 

citoqueratinas relevantes que poderiam estar associadas com a patogênese de 

neoplasias epiteliais orais. Para isso, as expressões de todos os subtipos de 

citoqueratinas foram examinadas por análise de microarray do DNA de 43 

carcinomas espinocelulares de boca. A expressão imuno-histoquímica da maioria 

das citoqueratinas foi examinada em 100 tumores e no epitélio bucal displásico. 

Muitas alterações na expressão das citoqueratinas foram observadas e houve, 

significantemente, diminuição da citoqueratina 4 e citoqueratina 13. A expressão 

aberrante da CK4 e CK13 foi associada com alterações morfológicas no epitélio 

bucal alterado. Os experimentos com cultura de células tranfectadas com vários 

subtipos de citoqueratinas sugeriram que as alterações na expressão das 

citoqueratinas podem causar alterações na forma e movimento das células. Os 

autores concluíram que a expressão aberrante da CK4 e CK13, que são 

citoqueratinas relacionadas à diferenciação dos queratinócitos orais, indica 

desregulação da diferenciação epitelial nos carcinomas espinocelulares e nas 

regiões displásicas do epitélio bucal. Sugeriram ainda que, estas citoqueratinas, 

especialmente a CK4, podem ser úteis para o diagnóstico patológico. Propuseram 

também que, a aberrante expressão de CK4 e CK13, associadas a diminuição 

concomitante de outras CKs, pode ser um dos fatores responsáveis pelas alterações 

morfológicas no epitélio alterado.  

Posteriormente, em 2012, Ida-Yonemochi et al. (2012) considerando que 

a perda da expressão da CK13 é um dos critérios mais importantes para o 

diagnóstico diferencial entre um carcinoma in situ (CIS) e uma lesão não-maligna na 

mucosa bucal, buscaram elucidar o mecanismo molecular para que ocorra essa 

perda de expressão. Para isso, foram comparados os perfis imuno-histoquímicos da 

CK13 e da CK16 (que não é expressa em epitélio normal, mas está aumentada em 

CIS) com os níveis de RNAm por hibridização in situ, em cortes incluídos em 

parafina de 23 carcinomas in situ de língua. A técnica de PCR com transcriptase 

reversa foi também realizada usando amostras de RNA extraídos por meio de 

microdissecção a laser do epitélio em cortes parafinados de 7 tumores. Mesmo com 

a confirmação do aumento dos níveis proteico e da expressão genética de CK16 nos 

CIS dos sete tumores, a perda de CK13 foi associada com os níveis reprimidos do 

RNAm somente de 4 espécimes. Com base nestes resultados, os autores 
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concluíram que a perda de CK13 ocorreu parcialmente devido a diminuição dos 

níveis de sua expressão genética, porém pode ter ocorrido também devido a 

eventos pós-translacionais desconhecidos.  

Também em 2012, Kitamura et al. (2012) avaliaram a expressão imuno-

histoquímica das citoqueratinas 13 e 17 em 105 carcinomas espinocelulares e em 

108 leucoplasias bucais. Além disso, foi feita uma correlação da expressão das CKs 

com variáveis clínico-patológicas. Por meio da técnica de PCR com transcriptase 

reversa, foram analisados os níveis de RNAm em algumas linhagens de células. Os 

resultados mostraram que CK13 foi positiva em apenas alguns dos carcinomas 

espinocelulares de boca, enquanto a CK17 foi positiva na grande maioria destes 

tumores, sendo significantemente expressa nos tumores bem diferenciados quando 

comparada com a expressão nos tumores moderados e poucos diferenciados. Nas 

leucoplasias, a CK13 mostrou positividade nas leucoplasias sem displasia, enquanto 

CK17 foi expressa naquelas com displasia. Com base nesses resultados, os autores 

concluíram que a expressão de CK17 pode ser associada com a diferenciação e a 

malignidade dos CECs e que a combinação do padrão CK17/CK13 pode ser útil na 

avaliação da transformação maligna de lesões cancerizáveis.  

Ainda em 2012, Kobayashi et al. (2012) analisaram focos de displasia 

apresentando ortoqueratose com o objetivo de determinarem se essas regiões 

poderiam ser consideradas entidades histopatológicas distintas. Foram analisados 

282 espécimes de 200 pacientes portadores de carcinoma espinocelular, ou 

carcinoma in situ. Considerando a displasia com hiperortoqueratose, foram 

identificados 84 focos na amostra de carcinoma. Para avaliação foi utilizada a 

técnica imuno-histoquímica com os anticorpos: CK10, CK13, CK17, CK19 e Ki-67. 

Os resultados mostraram que a maioria das células dos focos de displasia com 

ortoqueratose foram positivas para CK10 e negativas para as outras citoqueratinas. 

Além disso, o número de células positivas para o Ki-67 foi maior nessas regiões 

quando comparado com as regiões epiteliais com padrão de normalidade. Os 

autores concluíram que essas regiões de displasia com ortoqueratose podem ser 

consideradas uma variante distinta de displasia epitelial relacionada com o processo 

de malignização.  

A presente revisão de literatura confirma que, embora a expressão das 

citoqueratinas tenha sido investigada em lesões bucais potencialmente malignas 
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como as leucoplasias, em queilite actínica apenas um estudo foi encontrado 

(SANTOS et al., 2003). 

 

 

2.4 KI-67 

 

Além das modificações no citoesqueleto expressas pelas citoqueratinas, 

outras alterações celulares podem ser encontradas nas lesões potencialmente 

malignas, como a ruptura da homeostase da proliferação celular (GONZALES-

MOLES et al., 2000; JADOTTE; SCHWARTZ, 2012) 

Logo, sendo o Ki-67 uma proteína essencial para a proliferação celular e 

que pode ser encontrado em todas as fases do ciclo celular (G1, S, G2 e M), muitos 

estudos o utilizam como marcador de proliferação celular para a determinação do 

índice de proliferação nos tumores (GONZALES-MOLES et al., 2000; BROWN; 

GATTER, 2002). 

Entretanto, estudos recentes têm enfatizado não apenas o índice de 

proliferação celular, mas também têm analisado a expressão desse marcador nas 

células da camada suprabasal do epitélio. Pois, sabe-se que as células da camada 

basal são responsáveis pela renovação do epitélio, pois, encontram-se em um 

processo contínuo de proliferação. Cada célula progenitora divide-se 

assimetricamente em uma célula-filha com capacidade idêntica de proliferação e em 

outra célula com um número limitado de divisões, que irá produzir uma população de 

células que podem sofrer diferenciação nas três primeiras camadas suprabasais. 

Considerando que é preciso cerca de cinco eventos oncogênicos para a 

transformação maligna de uma célula normal, torna-se necessário que as células 

permaneçam por um longo período de tempo no epitélio para que possam acumular 

alterações oncogênicas e se transformem em um clone maligno. Logo, acredita-se 

que a expressão do Ki-67 nessas células alteradas localizadas na camada 

suprabasal, seja um indicativo da presença de alterações displásicas que podem vir 

a originar um tumor (GONZALES-MOLES; SCULLY; RUIZ-AVILA, 2012). 
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No ano de 2000, Gonzales-Moles et al. (2000) procuraram avaliar em seu 

estudo a  expressão do Ki-67 na camada suprabasal associada a presença de 

displasia epitelial. Para isso foi utilizado uma amostra de 74 epitélios não 

neoplásicos adjacentes a carcinomas espinocelulares bucais, sendo 19 epitélios 

normais, 38 epitélios hiperplásicos e 37 epitélios displásicos (20 com displasia leve, 

12 com displasia moderada e 5 com displasia intensa). A expressão do Ki-67 foi 

analisada através da técnica imuno-histoquímica. Os resultados mostraram que em 

todos os epitélios com displasia moderada e intensa foi observada maior expressão 

de Ki-67 na camada suprabasal. Os autores concluíram que a intensidade da 

expressão do Ki-67 na camada suprabasal está diretamente relacionada com o grau 

de displasia do epitélio.  

Em 2006, Takeda et al. (2006) avaliaram a expressão do Ki-67 e do p63 

nas diferentes camadas epiteliais de 66 espécimes de displasia epitelial bucal. Nos 

resultados foi verificado que o índice de proliferação determinado pela expressão do 

Ki-67 na camada basal e na suprabasal mostrou uma diferença significativa entre os 

espécimes com displasia epitelial leve e os espécimes com displasia epitelial 

intensa. Portanto, os autores concluíram que a distribuição das células em 

proliferação nas camadas epiteliais podem fornecer informações úteis para a 

classificação da displasia epitelial.  

Posteriormente, em 2008, Martínez et al. (2008) avaliaram a expressão 

das proteínas p53, bax e bcl-2, e ainda do marcador de proliferação Ki-67, em 13 

casos de queilite actínica, 7 de vermelhão de lábio normal e 6 casos de mucosa 

bucal não exposta à radiação solar. Entre outros resultados, observaram que a 

expressão do Ki-67 nos espécimes de queilite actínica e no vermelhão de lábio 

normal foi bem mais significativa do que sua expressão em mucosa bucal não 

exposta ao sol. Logo, concluíram que a radiação solar por si só estimula a 

proliferação celular, aumentando o risco de uma transformação maligna. 

Em 2010, Gonzales-Moles et al. (2010) analisaram a proliferação celular 

nas diferentes camadas do epitélio adjacente à carcinomas espinocelulares. Foram 

analisados 83 carcinomas espinocelulares de boca pela técnica imuno-histoquímica 

para o anticorpo anti-Ki-67 Os resultados mostraram que a expressão do Ki-67 foi 

maior nas células da camada suprabasal dos epitélios adjacentes do que nos 

epitélios dos controles. Os autores concluíram que o aumento da proliferação de 
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células epiteliais na camada suprabasal pode indicar que há um risco dessa área 

sofrer malignização.  

No ano seguinte, Montebugnoli et al. (2011) buscaram determinar se a 

proliferação celular intensa pode ser encontrada em áreas consideradas normais, 

localizadas em áreas distantes de um carcinoma espinocelular de boca e,  se esse 

estado proliferativo estava associado com o prognóstico do tumor. Para isso foram 

utilizados 42 carcinomas espinocelulares de boca, e as áreas distantes do tumor 

foram analisadas por meio da expressão imuno-histoquímica do Ki-67. Os resultados 

mostraram altos índices proliferativos de Ki-67 em áreas distantes de 13 carcinomas 

espinocelulares de boca Dentre os pacientes com carcinoma espinocelular de boca, 

quatro desenvolveram reicidiva durante o acompanhamento. Com base nos 

resultados, os autores sugeriram que uma porcentagem significativa de áreas 

distantes de carcinomas espinocelulares que apresenta estado proliferativo 

aumentado estão associadas a um prognóstico ruim.  

Com base nessa revisão de literatura, pretende-se contribuir com a 

identificação de biomarcadores preditivos para o câncer de lábio em pacientes 

portadores de lesões potencialmente malignas, como as queilites actínicas.  
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3 PROPOSIÇÃO  

 

A partir da análise de 45 queilites actínicas com diferentes graus de 

displasia epitelial e de 20 carcinomas espinocelulares de lábio inferior, propôs-se: 

 

 avaliar a expressão imuno-histoquímica da citoqueratina 10 (CK10) e 

citoqueratina 13 (CK13) nos epitélios não-neoplásicos e neoplásicos da 

região labial; 

 

 verificar se existe associação entre a expressão destas citoqueratinas com a 

presença de displasia epitelial e/ou câncer de lábio e com o índice de 

proliferação celular, determinado pela imunomarcação do Ki-67; 

 
 contribuir com a identificação de biomarcadores preditivos para o câncer de 

lábio em pacientes portadores de lesões potencialmente malignas, como as 

queilites actínicas. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1 POPULAÇÃO DE ESTUDO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

A população de estudo foi constituída por 45 pacientes portadores de 

queilite actínica com e sem displasia e 20 pacientes portadores de carcinoma 

espinocelular de lábio inferior, submetidos ao tratamento no Departamento de 

Otorrinolaringologia e Oftalmologia, da Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, 

no período de 2006 a 2011.  

Após a obtenção da autorização dos pacientes a partir do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, as biopsias, do arquivo do Departamento de 

Patologia da mesma instituição, foram selecionadas utilizando-se os seguintes 

critérios de inclusão: 

 pacientes com queilite actínica com e sem displasia e/ou câncer de 

lábio, com diagnóstico confirmado por exame histopatológico; 

 pacientes submetidos a cirurgia como tratamento inicial; 

 fragmentos de tumor suficiente para análise microscópica; 

 disponibilidade dos respectivos blocos de parafina. 

 

4.2 REGISTRO DE DADOS CLÍNICOS E MICROSCÓPICOS 

 

As informações clínicas e microscópicas, referentes aos pacientes e à 

peça cirúrgica, foram obtidas a partir das requisições de registro das biópsias 

pertencentes ao Departamento de Patologia, da Faculdade de Medicina de 

Botucatu, UNESP. Estes registros incluíam clinicamente, a identificação do paciente, 

gênero, idade, ocupação quando presente e, microscopicamente, o diagnóstico da 

biópsia e a presença ou não de displasia. 
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4.3 ANÁLISE MICROSCÓPICA 

 

4.3.1 Graduação da displasia epitelial  

 

A classificação das alterações epiteliais e a graduação de malignidade do 

epitélio das queilites actínicas e/ou da mucosa bucal adjacente aos carcinomas de 

lábio foi realizada de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde, 

(GALE et al. 2005), baseados no grau de queratinização, no pleomorfismo nuclear e 

na atividade mitótica das células malignas, como descrito a seguir: 

 Hiperplasia: aumento do número de células da camada espinhosa 

(acantose) e/ou na basal, porém sem atipia celular; 

 Displasia leve (grau I): alteração da arquitetura epitelial limitada ao 

terço inferior do epitélio com presença de atipia celular; 

 Displasia moderada (grau II): alteração da arquitetura epitelial 

estendendo ao terço médio com atipia celular; 

 Displasia intensa (grau III) ou carcinoma in situ: alterações da 

arquitetura epitelial atingindo toda ou quase toda espessura do epitélio, 

associadas à acentuada atipia celular com presença de figuras de 

mitose e/ou mitoses atípicas; 

 

Foram consideradas alterações da arquitetura epitelial: 

 estratificação irregular do epitélio; 

 perda da polaridade das células basais; 

 cristas epiteliais em forma de gota; 

 aumento do número de figuras mitóticas; 

 mitoses superficiais atípicas; 

 queratinização prematura de células individuais (disqueratose); 

 pérolas de queratina no interior das cristas epiteliais. 
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Foram consideradas alterações celulares no epitélio: 

 alteração no tamanho do núcleo (anisonucleose); 

 alteração na forma do núcleo (pleomorfismo nuclear); 

 alteração no tamanho da célula (anisocitose); 

 alteração na forma da célula (pleomorfismo celular);  

 alteração na relação núcleo/citoplasma; 

 núcleo com tamanho aumentado; 

 figuras de mitose atípicas; 

 aumento no número e tamanho dos nucléolos. 

 

A análise microscópica das alterações epiteliais e a graduação de 

malignidade do epitélio do vermelhão do lábio na região das queilites actínicas, 

corados em Hematoxilina e eosina, foi realizada por dois examinadores (NGG e 

DTO) sem o conhecimento prévio dos dados clínicos dos pacientes, utilizando-se um 

microscópio óptico binocular (Axioskop 2 Plus, Zeiss), contendo uma objetiva de 

40X.  

Nas queilites actínicas, além da classificação da displasia epitelial, 

também foram avaliados os seguintes critérios: 

 transformação basofílica do colágeno; 

 ulceração; 

 epitélio hiperplásico e/ou atrófico; 

 epitélio ortoqueratinizado e/ou paraqueratinizado; 

 infiltrado inflamatório polimorfonuclear focal ou difuso e sua intensidade 

(leve, moderada e intensa); 

 infiltrado inflamatório mononuclear focal ou difuso e sua intensidade 

(leve, moderada e intensa); 
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4.3.2 Método imuno-histoquímico 

 

Nove cortes microscópicos de 3 µm de espessura foram obtidos das 

queilites actínicas com e sem displasia e dos carcinomas espinocelulares de lábio, 

fixados em formalina e adequadamente preparados para coloração imuno-

histoquímica. 

A marcação imuno-histoquímica da amostra seguiu o protocolo utilizado 

no Instituto de Anatomia Patológica de Bauru (ANATOMED), como descrito a seguir: 

 Desparafinização das lâminas em estufa a 65ºC por 24 horas; imersão 

das mesmas por três vezes em xilol a 60ºC por 10 minutos cada e, em 

seguida, em quatro cubas de álcool absoluto por 30 segundos cada; 

 Lavagem das lâminas em água corrente e destilada; 
 Anticorpo primário anti-Ki-67  a recuperação antigênica foi feita em 

tampão de citrato de sódio 10mM pH6,0 em panela de pressão (Pascal 

S2800, Dako) preenchida com 450mL de água destilada, tampada e 

aquecida até a temperatura de 121ºC, durante 30 segundos. A panela 

foi desligada e esperou-se sua refrigeração gradual até a temperatura 

de 90ºC. Em seguida as lâminas foram retiradas da panela e esperou-

se 45 minutos para seu resfriamento, antes de continuar a reação 

imuno-histoquímica; 

 Anticorpo primário anti-CK13 e anti-CK10  a recuperação 

antigênica foi feita em tampão de citrato de sódio 10mM pH6,0 em 

panela de pressão (Pascal S2800, Dako)  preenchida com 450mL de 

água destilada, tampada e aquecida até a temperatura de 118ºC, 

durante 3 minutos. A panela foi desligada e esperou-se sua 

refrigeração gradual até a temperatura de 90ºC. Em seguida as 

lâminas foram retiradas da panela e esperou-se 45 minutos para seu 

resfriamento, antes de continuar a reação imuno-histoquímica; 

 O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com a incubação dos 

cortes em solução de 3% Peróxido de Hidrogênio (H2O2), com 2 trocas 

de 10 minutos cada. 
 Lavagem das lâminas em água destilada; 
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 Disposição das lâminas na bandeja e retirada do excesso de água 

destilada com o auxílio de um sugador; 

 Delimitação dos cortes com caneta hidrofóbica (Dako Pen S2002, 

Dako); 

 Incubação dos espécimes em câmera úmida a 4ºC, por 18h, com os 

seguintes anticorpos primários monoclonais: 

  Citoqueratina 13  CK13 (Clone KS-1A3, Genetex-USA), diluição 

1:100; 

 Citoqueratina 10  CK10 (Clone LHP1, Novocastra-Reino Unido), 

diluição 1:400; 

 Anti-Ki-67 (Clone MIB-1 M7240, Dako), diluição de 1:100; 

 Lavagem das lâminas em tampão PBS por 2 vezes seguidas; 

 Incubação com o anticorpo secundário ADVANCETMHRP Link 

(Complexo AB, Dako) por um período de 30 minutos em temperatura 

ambiente; 

 Lavagem das lâminas em tampão PBS por 3 vezes seguidas; 

 Incubação das lâminas em solução substrato: 

Tetrahydrochloride (DAB); 1mL de H2O2 a 6% (água oxigenada 20 

volumes), 100mL de PBS, por 5 minutos a 37ºC ao abrigo da luz; 

 Lavagem em água corrente e água destilada por 3 minutos; 

 Coloração das lâminas em Hematoxilina de Harris por 3 minutos; 

 Lavagem em água corrente e destilada durante 3 minutos; 

 Desidratação dos espécimes em concentrações graduais de álcool 

(80%, 95% e absoluto) em 2 trocas de 30 segundos cada, imersão em 

soluções de xilol 4 vezes, por 30 segundos cada; 

 Montagem das lâminas com a utilização de resina (Entellan Neu, 

Merck) e lamínulas. 

 

Utilizou-se como controle positivo para os anticorpos anti-CK13 e anti-

CK10 um corte de tonsila também previamente corada durante a padronização da 

diluição dos anticorpos. E como controle negativo, um corte do mesmo tecido com a 

omissão dos anticorpos primários. Para o anticorpo primário anti-Ki-67 foi utilizado 

como controle positivo um corte de carcinoma espinocelular em lábio previamente 
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corado durante a padronização da diluição do anticorpo e, como controle negativo, 

um corte do mesmo tecido com a omissão do anticorpo primário.  

 

4.3.3 Avaliação imuno-histoquímica das citoqueratinas  

 

A avaliação da expressão imuno-histoquímica das citoqueratinas nas 

queilites actínicas e nos CECs de boca, foi realizada por meio de um microscópio 

óptico binocular (Axioskop 2 Plus, ZEISS), por dois observadores diferentes (NGG e 

DTO). 

Nas queilites actínicas e nos carcinomas espinocelulares de boca, a 

avaliação da expressão imuno-histoquímica da CK10 e CK13, foi feita por regiões. 

Foram avaliadas as camadas (basal, espinhosa, granulosa e córnea) da pele, as 

camadas (basal, espinhosa, granulosa e córnea) do vermelhão do lábio, camada 

basal e espinhosa da mucosa labial e área tumoral (carcinoma invasivo).  

A positividade ou não das citoqueratinas também foi verificada nas áreas 

de displasia epitelial das queilites actínicas displásicas e nos carcinomas 

espinocelulares de lábio, principalmente na região do front de invasão tumoral. 

 

4.3.4 Avaliação imuno-histoquímica do anticorpo anti-Ki-67 

 

A avaliação da expressão imuno-histoquímica do anticorpo anti-Ki-67, na 

amostra de queilites actínicas e de carcinomas espinocelulares de lábio, foi realizada 

por meio de um sistema computadorizado de captura de imagens de campos 

consecutivos na região epitelial. As imagens foram adquiridas a partir de uma 

câmera de digital de alta resolução (Axiocam, MRc, ZEISS) acoplada a um 

microscópio óptico binocular (Axioskop 2 Plus, ZEISS) contendo uma objetiva de 

40X. A câmera apresentava-se conectada a um microcomputador (Pentium IV, 

INTEL) contendo um programa de aquisição e análise de imagens (Axiovision, 4.6, 

ZEISS) (Figura 1A). 
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Os campos microscópicos foram obtidos, nas amostras de carcinomas, na 

região do front de invasão tumoral e nas amostras de queilites actínicas, nas regiões 

de displasia e regiões adjacentes, tomando sempre o cuidado de capturar a maior 

área de células epiteliais e de não deixar nenhuma célula repetida por campo. 

A contagem das células imunomarcadas pelo Ki-67 foi realizada sempre 

no mesmo ambiente, apropriadamente escurecido e utilizando o mesmo computador 

(Dual Core, ACER). As imagens foram visualizadas e marcadas utilizando-se o 

programa Paint do Windows, e quando necessário, foi feito o uso da ferramenta de 

zoom (Figura 1B). 

A atividade proliferativa celular, expressa pela coloração acastanhada 

nuclear do anticorpo Ki-67 nos carcinomas e nas queilites actínicas foi quantificada 

num total de 1000 células em cada espécime obtendo-se a porcentagem de células 

epiteliais positivas  

Com base nos valores percentuais medianos do índice de proliferação 

celular encontrados nas queilites actínicas sem displasia, a amostra foi dicotomizada 

em dois grupos: menor ou igual a 25% e com valores maiores que 25%.  

 

  células positiva para o Ki-67; 

 > 25% células positivas para o Ki-67; 
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Figura 1 - Sistemas utilizados para obtenção do índice de proliferação, baseado na 
imunomarcação castanha dos núcleos pelo Ki-67. Em A, imagem capturada de 
um determinado campo microscópico no programa de aquisição e análise de 
imagens (Axiovison 4.6, ZEISS). E em B, marcação dos núcleos positivos (verde) 
e dos núcleos negativos (vermelho) usando as ferramentas do programa Paint 
(Windows). 

 

 

A 

B 
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4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa 

estatístico para microcomputador SPSS for Windows versão 13.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, EUA). 

Para a correlação da expressão da CK13 e CK10 entre os grupos de 

queilite actínica com e sem displasia, foi usado o teste exato de Fisher. Entretanto, 

para a correlação dos mesmos marcadores, porém, entre os grupos de queilite 

actínica com e sem displasia com o grupo de carcinoma espinocelular de lábio, foi 

usado o teste qui-quadrado (x2), com um nível de significância de 5% (p  

Também foi usado o teste qui-quadrado (x2) para verificação da 

distribuição do índice de proliferação entre os três grupos analisados. E o teste exato 

de Fisher para a associação entre o alto índice de proliferação celular e a expressão 

da CK13 e da CK10 nas queilites actínicas sem e com displasia epitelial. 

 

4.5 AQUISIÇÃO DAS FOTOMICROGRAFIAS 

 

As fotomicrografias apresentadas neste trabalho foram obtidas por meio 

do mesmo sistema de aquisição e análise de imagens (Axiovison 4.6, ZEISS) 

utilizadas para avaliação imuno-histoquímica.  

 

4.6 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Medicina de Botucatu  UNESP, em reunião no dia 05 de Março de 

2012, sob o nº de Protocolo 4146-2012 (ANEXO 1 ). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CASUÍSTICA 

 

A amostra foi constituída por 45 pacientes portadores de queilite actínica 

com e sem displasia e 20 pacientes portadores de carcinoma espinocelular de lábio 

inferior, submetidos ao tratamento no Departamento de Otorrinolaringologia e 

Oftalmologia, da Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, no período de 2006 a 

2011. 

Neste capítulo, são apresentadas as distribuições percentuais das 

características demográficas e microscópicas da amostra analisada. 

Microscopicamente foram avaliadas algumas características teciduais e celulares em 

coloração de rotina, ou seja, em Hematoxilina e Eosina, bem como a expressão 

epitelial de algumas citoqueratinas e o índice de proliferação celular, ambos 

identificados pela técnica imuno-histoquímica.  

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A maior frequência de queilite actínica e de carcinoma espinocelular de 

lábio foi detectada em pacientes do gênero masculino (77,8% para as QA e 60,0% 

para os CECs). A idade mínima observada entre os pacientes portadores de queilite 

actínica foi 33 anos e a máxima 82. Nos pacientes portadores de carcinoma 

espinocelular, a idade mínima observada foi 49 anos e a máxima 87. A média das 

idades dos pacientes de queilite actínica e carcinoma espinocelular de lábio foi de 60 

anos, sendo esse valor utilizado na Tabela 1. 

Em relação aos fatores de risco, foi avaliada a exposição ocupacional dos 

pacientes portadores de queilite actínica, sendo que, a maioria (53,3%) apresentava 
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uma ocupação relacionada à exposição prolongada ao sol. Entretanto, em 42,2% 

dos pacientes, a ocupação registrada não envolvia exposição constante ou 

prolongada ao sol e em 4,5% da amostra não havia registro do tipo de ocupação do 

paciente (Tabela 1).  

Para os pacientes portadores de carcinoma espinocelular, não foi possível 

avaliar a ocupação e ou os fatores de risco para a neoplasia, pois, estas 

informações, não foram registradas nas requisições das biopsias. 

 

 

Tabela 1 - Distribuição das características demográficas e clínicas dos pacientes portadores de 
queilite actínica e carcinoma espinocelular de lábio. Faculdade de Medicina de Botucatu, 
UNESP, SP, 2006 a 2011. 

Variável Queilite Actínica  

N (%) 

CEC 

N (%) 

Gênero   

Masculino 35 (77,8%) 12 (60,0%) 

Feminino 10 (22,2%) 8 (40,0%) 

Idade   

60 anos 

> 60 anos 

20 (46,6%) 

23 (53,4%) 

10 (50,0%) 

10 (50,0%) 

Ocupação   

Desconhecida (não relatada) 2 (4,5%) 20 (100%) 

Com exposição prolongada ao sol 24 (53,3%) - 

Outros* 19 (42,2%) - 

Total 45 (100%) 20 (100%) 

CEC: Carcinoma espinocelular de boca; *Outros  ocupações que não envolviam exposição constante e/ou prolongada ao sol. 
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5.3 ANÁLISE MICROSCÓPICA 

 

5.3.1 Caracterização das queilites actínicas em Hematoxilina e Eosina 

Como a grande maioria das queilites actínicas foi obtida de biopsias de 

vermelhonectomia, as características celulares e teciduais das 45 queilites actínicas, 

coradas em Hematoxilina e Eosina, foram analisadas na região do vermelhão do 

lábio.  

O epitélio de revestimento do vermelhão do lábio apresentava-se 

hiperplásico em 84,5% da amostra, atrófico em 15,5% e com áreas de ulceração em 

8,8% dos espécimes. A presença de ortoqueratina foi observada em 64,5% da 

amostra, entretanto, em 35,5% das queilites actínicas notou-se também áreas 

intercaladas de paraqueratina. Em 26,6% das queilites actínicas o epitélio não 

apresentava displasia epitelial, entretanto, em 73,4% observou-se a displasia 

epitelial, sendo leve em 24,4%, moderada em 31,0% e intensa em 18,0% dos 

espécimes, como ilustrado na Tabela 2. 

A transformação basofílica do colágeno foi verificada na grande maioria 

das queilites actínicas (95,6%). Além disso, foi observado também o tipo, a 

distribuição e a intensidade do infiltrado inflamatório, tanto polimorfonuclear, quanto 

mononuclear. Focos de infiltrado inflamatório polimorfonuclear foram identificados 

em 11,0% dos espécimes, sendo discreto em 4,4%, moderado em 2,2% e intenso 

em 4,4% das queilites actínicas. Um infiltrado inflamatório mononuclear também foi 

verificado com disposição focal em 64,4% das queilites actínicas, sendo discreto em 

28,8%, moderado em 33,3% e intenso em 17,7% dos espécimes analisados (Tabela 

2). 

A classificação da intensidade da displasia epitelial seguiu os critérios 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, (GALE et al. 2005), com base 

nas alterações da arquitetura epitelial e da morfologia celular. Os critérios que foram 

avaliados estão descritos na Tabela 3. Com base nestes critérios microscópicos, as 

queilites actínicas foram classificadas em três grupos: queilite actínica com displasia 

leve (grau I), queilite actínica com displasia moderada (grau II) e queilite actínica 

com displasia intensa (grau III) (Figura 2). 
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Tabela 2 - Distribuição das 45 queilites actínicas de acordo com as características microscópicas 
analisadas em Hematoxilina e Eosina. Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, SP, 
2006 a 2011. 

Características Microscópicas Queilite Actínica  
N (%) 

Epitélio do vermelhão do lábio  

Hiperplásico 38 (84,5%) 

Atrófico 7 (15,5%) 

Ulceração presente 4 (8,8%) 

Ulceração ausente 41 (91,1%) 

Queratinização  

Ortoqueratinizado 29 (64,5%) 

Ortoqueratinizado/paraqueratinizado 16 (35,5%) 

Displasia epitelial  

Ausente 12 (26,6%) 

Leve 11 (24,4%) 

Moderada 14 (31,0%) 

Intensa 8 (18,0%) 

Transformação basofílica do colágeno  

Presente 43 (95,6%) 

Ausente 2 (4,4%) 

Infiltrado Inflamatório- Polimorfonuclear  

Discreto 2 (4,4%) 

Moderado 1 (2,2%) 

Intenso 2 (4,4%) 

Infiltrado Inflamatório- Mononuclear  

Ausente 

Discreto 

9 (20,2%) 

13 (28,8%) 

Moderado 15 (33,3%) 

Intenso 8 (17,7%) 

Total 45 (100%) 
N: número de queilites actínicas. 
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Tabela 3 - Características microscópicas utilizadas para a graduação da displasia epitelial das 33 
queilites actínicas displásicas, segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde, 
(GALE et al. 2005). Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, SP, 2006 a 2011. 

Estruturas Analisadas Queilite Actínica com displasia 
N (%) 

Alteração da arquitetura epitelial  

Limitada ao 1/3 da camada inferior 11 (33,3%) 

Extensão para 1/3 da camada média 14 (42,5%) 

Extensão para 1/3 da camada superior  8 (24,2%) 

Estratificação irregular 18 (54,5%) 

Perda da polaridade 27 (81,8%) 

Cristas em forma de gota 22 (66,6%) 

Mitoses atípicas 25 (75,7%) 

Disqueratoses 21 (63,6%) 

Pérolas de queratina 3 (9,0%) 

Tamanho do núcleo alterado  21 (63,6%) 

Forma do núcleo alterado 26 (78,7%) 

Tamanho das células alterado  25 (75,7%) 

Forma das células alterada  30 (90,9%) 

Alteração núcleo/citoplasma  22 (66,6%) 

Nucléolos alterados 31(93,9%) 

Hipercromatismo 17 (51,5%) 

Total 33(100%) 

N: número de queilites actínicas  
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Figura 2  Características microscópicas das queilites actínicas. Em A e B, queilite actínica com 
displasia leve (grau I) com alteração da arquitetura epitelial restrita ao terço inferior e 
presença de uma discreta atipia celular. Em C e D, queilite actínica com displasia 
moderada (grau II) com alteração da arquitetura epitelial estendendo ao terço médio, 
presença de moderado pleomorfismo e hipercromatismo celular, e formação de pérola 
córnea. Em E e F, queilite actínica com displasia intensa (grau III) com mais de 2/3 do 
epitélio apresentando alteração da arquitetura epitelial, presença de atipia celular 
caracterizada por pleomorfismo intenso, cristas epiteliais em forma de gota e aumento das 
mitoses. (Hematoxilina e Eosina; A, C e E = 200X; B, D e F = 400x). 
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Um total de 26,6% das queilites actínicas foi classificado com ausência de 

displasia epitelial como ilustrado nas Figuras 3A e 3B. Microscopicamente, 

observou-se frequentemente um epitélio com hiperortoqueratinização, camada 

granulosa bem evidenciada, hiperplasia, com estratificação epitelial normal e sem 

atipia celular. Subjacente, no tecido conjuntivo, a transformação basofílica do 

colágeno estava presente, porém sem associação com infiltrado inflamatório crônico. 

Nas queilites actínicas com displasia leve as alterações estruturais 

estavam restritas ao 1/3 inferior do epitélio sendo a atipia celular e o pleomorfismo 

discretos. Nas queilites actínicas com displasia moderada notou-se alterações na 

arquitetura epitelial que atingiam 1/3 médio do epitélio, com atipia celular e 

pleomorfismo mais acentuados, perda da polaridade basal, presença de 

disqueratoses e mitoses atípicas. O grupo de queilite actínica com displasia intensa 

mostrou alterações estruturais que atingiam o 1/3 superior do epitélio, a atipia celular 

e o pleomorfismo eram intensos com presença de mitoses atípicas e cristas epiteliais 

em forma de gota, conforme ilustrado na Figura 3C e 3D. 

 

 

5.3.2 Caracterização dos carcinomas espinocelulares de lábio em Hematoxilina 
e Eosina 

 

Os carcinomas espinocelulares de lábio analisados neste estudo eram 

tumores bem diferenciados (T1N0M0), caracterizados microscopicamente por 

intensa queratinização, discretos pleomorfismo nuclear, leve a moderada figuras de 

mitoses e presença de moderado a intenso infiltrado inflamatório mononuclear. A 

continuidade do tumor com o epitélio de revestimento do lábio foi constantemente 

observada. Na maioria dos tumores, o padrão de invasão observado foi constituído 

por cordões grossos e ilhotas de células neoplásicas (Figuras 4A e 4D), como pode 

ser observado na Figura 4. 
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Figura 3 - Em A e B, queilite actínica sem displasia epitelial com epitélio hiperplásico e 
hiperortoqueratinizado e, presença de transformação basofílica do colágeno. Em C e D, 
queilite actínica com displasia intensa (grau III) com alteração da arquitetura epitelial, 
perda da estratificação, cristas epiteliais em forma de gota, intenso pleomorfismo celular 
e presença de mitoses atípicas (Hematoxilina e Eosina; A e C = 200x; B e D = 400x).  

 
 

A B 

C D 
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Figura 4 - Carcinoma espinocelular de lábio; Em A e C, observar a continuidade entre o epitélio de 
revestimento do lábio e o carcinoma invasivo. Em B e D, detalhes do padrão de invasão 
tumoral com ilhotas e cordões grossos, intensa queratinização e intenso infiltrado 
inflamatório mononuclear envolvendo o tumor (Hematoxilina e Eosina; A e C = 200x; B e D 
= 400x).  

 

 

A B 

C D 
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5.3.3 Expressão das citoqueratinas nas queilites actínicas e nos carcinomas 
espinocelulares de lábio 

 

As expressões das citoqueratinas 13 (CK13) e 10 (CK10) nas queilites 

actínicas foram avaliadas na área do vermelhão do lábio, mucosa labial e epiderme, 

quando presente. 

A grande maioria das queilites actínicas (97,8%) mostrou expressão para 

a CK13, sendo 73,3% destas com displasia epitelial e 24,5% sem displasia epitelial 

(Tabela 4).  

A imunomarcação da CK13 foi intensa principalmente na camada 

espinhosa e granulosa do epitélio do vermelhão do lábio (Figura 5A e 5B) e da 

mucosa labial, com marcação menos intensa ou até mesmo, ausente na camada 

basal. Foi verificado também que, na presença de ortoqueratinização, a marcação 

tornava-se mais heterogênea. Aproximando-se da região da epiderme, a marcação 

foi se tornando mais fraca, até ser totalmente negativa. Nas áreas displásicas houve 

perda da expressão da CK13 e a marcação variava de acordo com o grau de 

displasia, ou seja, quanto mais intensa a displasia epitelial, menos focos de células 

epiteliais mantinham a expressão de CK13 (Figuras 5C e 5D). 

A citoqueratina 10 teve um comportamento semelhante à CK13 

apresentando positividade em 82,2% das queilites actínicas. Destas, 26,7% não 

apresentavam displasia epitelial enquanto que 55,5% possuíam algum grau de 

displasia epitelial. Em 17,8% das queilites actínicas com displasia epitelial a 

imunomarcação foi negativa para a citoqueratina 10 (Tabela 4 e Figura 6A e 6B).  

Assim como para a CK13, foi verificado que a CK10 teve expressão 

positiva principalmente na camada espinhosa e granulosa do vermelhão do lábio, 

porém, mostrou-se totalmente negativa na mucosa labial. Além disso, também foi 

expressa positivamente na camada espinhosa e granulosa da epiderme, com 

ausência total de expressão nas áreas displásicas, como pode ser observado nas 

Figuras 6C e 6D. 

Não houve diferença significativa entre a expressão da CK13 (p=0,266) e 

de CK10 (p=0,086), na região do vermelhão do lábio, das queilites actínicas com e 

sem displasia epitelial, como descrito na Tabela 4.  
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Tabela 4 - Distribuição da expressão das citoqueratinas 13 (CK13) e 10 (CK10) nas 45 queilites 
actínicas sem e com displasia epitelial. Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, SP, 
2006 a 2011. 

Queilite 
actínica 

CK13 
N (%) 

 CK10 
N (%) 

 

 (+) (-) p (+) (-) p 

Sem displasia  11 (24,5%) 1 (2,2%) 
0,266 

12 (26,7%) 0 (0%) 
0,086 

Com displasia  33 (73,3%) 0 (0%)  25 (55,5%) 8 (17,8%) 

Total 45 (100%)  45 (100%)  

N: número de queilites actínicas; p:nível descritivo do teste exato de Fisher. 

 

 

Nos carcinomas espinocelulares de lábio as expressões das 

citoqueratinas foram avaliadas no epitélio da pele, do vermelhão do lábio e da 

mucosa labial separadamente, além da região do front de invasão do carcinoma 

espinocelular.  

A expressão da CK13 foi observada em apenas 10% do epitélio cutâneo 

(epiderme), em 95% do epitélio do vermelhão do lábio e em 100% do epitélio da 

mucosa labial. Essa expressão positiva foi verificada principalmente na camada 

espinhosa do vermelhão do lábio e da mucosa labial. Na região do carcinoma 

espinocelular de lábio, a marcação, na maioria das vezes, era focal, e mostrava-se 

ausente nas células periféricas e pérolas de queratina, quando presente (Figuras 7A 

e 7B). 

Com relação à citoqueratina 10 (CK10) houve expressão na grande 

maioria dos epitélios da pele (95% dos espécimes), e em 30% dos epitélios do 

vermelhão do lábio (Tabela 5). Nesses epitélios, foram observadas marcações 

positivas na camada espinhosa, e em alguns espécimes, estendendo-se para 

camada granulosa. Entretanto, no epitélio da mucosa labial e nos carcinomas 

espinocelulares de lábio, não se observou a expressão da CK10, como ilustrado nas 

Figuras 7C e 7D. 
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5.3.4 Associação das citoqueratinas CK10 e CK13 entre as queilites actínicas e 
os carcinomas espinocelulares de lábio 

 

A expressão das citoqueratinas nas queilites actínicas com e sem 

displasia epitelial e nos carcinomas espinocelulares de lábio foi comparada, 

estatisticamente, pelo teste do qui-quadrado com nível de significância de 5%, como 

descrito na Tabela 6. 

Não houve diferenças significativas entre a expressão das citoqueratinas 

CK13 (p=0,267) e CK10 (p=0,087) nas queilites actínicas sem e com displasia 

epitelial (Tabela 6). 

Quando se comparou a expressão da CK13 entre as queilites actínicas 

com displasia (p=0,377) ou sem displasia epitelial (p=1,000) e o carcinoma 

espinocelular de lábio também não se observou diferenças estatisticamente 

significativas, como ilustrado na Tabela 6. 

Entretanto, observou-se uma associação estatisticamente significativa da 

expressão da CK10 nos carcinomas espinocelulares de boca quando comparada às 

queilites actínicas com displasia epitelial (p 0,001) e sem displasia epitelial 

(p 0,001) (Tabela 6). Todas as queilites actínicas sem displasia epitelial e 76% 

daquelas com displasia epitelial mostraram positividade para citoqueratina 10 sendo 

esta expressão ausente em todos os carcinomas de lábio (Tabela 6 e Figuras 7C e 

7D). 
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Tabela 5 - Distribuição da expressão das citoqueratinas 13 (CK13) e 10 (CK10) nos diferentes 
epitélios da pele, do vermelhão do lábio e da mucosa labial adjacente aos carcinomas 
espinocelulares de lábio. Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, SP, 2006 a 2011. 

Epitélios 
CK13 

N (%) 

CK10 

N (%) 

 (+) (-) (+) (-) 

Pele*(T=12) 

Vermelhão do lábio (T=20) 

Mucosa labial (T=20) 

CEC (T=20) 

2 (10,0%) 

19 (95,0%) 

20 (100%) 

19 (95,0%) 

10 (90,0%) 

1 (5,0%) 

0 (0%) 

1 (5,0%) 

11 (95,0%) 

6 (30,0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

1 (5,0%) 

14 (70,0%) 

20(100%) 

20 (100%) 

N: número de carcinomas espinocelulares de lábio.*Incluído apenas os 12 espécimes que apresentavam epiderme. T: total de 
espécimes analisados. CEC: carcinoma espinocelular. 

 

 

 

Tabela 6 - Associação entre a expressão das citoqueratinas 13 (CK13) e 10 (CK10) nas queilites 
actínicas com e sem displasia epitelial e nos carcinomas espinocelulares de lábio. 
Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, SP, 2006 a 2011. 

CKs QASD 
(n=12) 

QACD 
(n=33) 

CEC 
(n=20) 

QASD  
x 

QACD 

QACD  
x 

CEC 

QASD  
x 

CEC 

 (+) (-) (+) (-) (+) (-)    

CK13 11 1 33 0 19 1 p=0,267 p=0,377 p=1,000 

CK10 12 0 25 8 0 20 p=0,087 p<0,001* p<0,001* 

CKs: citoqueratinas; CK13: citoqueratina 13; CK10: citoqueratina 10; QASD: queilite actínica sem displasia; QACD: queilite 
actínica com displasia; CEC: carcinoma espinocelular de lábio; n: número de espécimes analisadas, p: nível descritivo do teste 
qui-quadrado. p<0,001*: estatisticamente significante. 
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Figura 5  Expressão da citoqueratina 13 nas queilites actínicas sem displasia e com displasia 
epitelial. Em A e B, observar a forte expressão da citoqueratina 13 em todas as camadas 
do epitélio do vermelhão do lábio da queilite actínica sem displasia epitelial. Em C e D, 
observar a imunomarcação focal e heterogênea da citoqueratina 13 nas camadas 
espinhosa e granulosa do epitélio da queilite actínica displásica. (Imuno-histoquímica: 
anti-CK13; A e C = 100x e B e D = 200x).  

 

 

A B 

C D 
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Figura 6  Expressão da citoqueratina 10 nas queilites actínicas sem displasia e com displasia 
epitelial. Em A e B, observar a imunomarcação nas camadas espinhosa e granulosa do 
epitélio e a ausência de expressão nas camadas basal e suprabasal da queilite actínica 
sem displasia. Em C e D, notar a área de transição com expressão da citoqueratina 10 
nas camadas espinhosa e granulosa do vermelhão do lábio e ausência de 
imunomarcação nas regiões displásicas da queilite actínica. (Imuno-histoquímica: anti-
CK10, A e C = 100x, B e D = 200x). 

A B 

C D 
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Figura 7  Expressão das citoqueratinas 13 e 10 nos carcinomas espinocelulares de lábio. Em A e B, 
a expressão da citoqueratina 13 foi heterogênea em algumas ilhotas e cordões tumorais, 
com perda de expressão nas pérolas córneas. Em C e D, observar a completa 
negatividade da citoqueratina 10 no carcinoma espinocelular de lábio. (Imuno-
histoquímica: anti-CK13 e anti-CK10; A e C = 100x e B e D= 200x).  

A B 

C D 
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5.3.5 Análise do índice de proliferação celular nas queilites actínicas e nos 
carcinomas espinocelulares de lábio 

 

O índice de proliferação celular nas queilites actínicas e na região do front 
de invasão dos carcinomas espinocelulares de lábio, foi determinado pela expressão 

acastanhada dos núcleos das células epiteliais imunomarcados pelo Ki-67, encontra-

se descrito na Tabela 7 e ilustrado na Figura 8. 

Com base nos valores percentuais medianos do índice de proliferação 

celular encontrados nas queilites actínicas sem displasia, a amostra foi dicotomizada 

em dois grupos: menor ou igual a 25% e com valores maiores que 25% de células 

epiteliais positivas, sendo este último considerado um alto índice de proliferação 

celular.  

Na Tabela 7, encontra-se a distribuição percentual do índice de 

proliferação celular, baseado na expressão do Ki-67, nos carcinomas 

espinocelulares de lábio e nas queilites actínicas sem e com displasia epitelial. As 

queilites actínicas com displasia epitelial e os carcinomas espinocelulares de lábio 

apresentaram alto índice de proliferação celular (> 25% de células epiteliais positivas 

para o Ki-67).  

No Gráfico 1 encontra-se a distribuição numérica do índice de proliferação 

celular nos 20 carcinomas espinocelulares de lábio, nas 12 queilites actínicas sem 

displasia (QASD) e nas 33 queilites actínicas com displasia epitelial classificadas em 

leve (QADL), moderada (QADM) e intensa (QADI). Nota-se que a maioria dos 

carcinomas espinocelulares de lábio e das queilites com displasia epitelial 

apresentou alto índice de proliferação celular (Ki-67>25% de células positivas) 

(Gráfico 1). 

Entretanto, para análise estatística, as queilites actínicas com displasia 

(independente do grau) foram incluídas em um único grupo. Não houve diferenças 

significativas entre o alto e baixo índice de proliferação celular nas queilites com 

displasia, sem displasia e nos carcinomas espinocelulares de lábio, como pode ser 

observado na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Distribuição das queilites actínicas com e sem displasia e dos carcinomas espinocelulares 
de lábio em relação ao índice de proliferação celular determinado pela expressão de Ki-67. 
Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, SP, 2006 a 2011. 

Ki-67 
QASD 
N (%) 

QACD 
N (%) 

CEC 
N (%) P 

 25% 6 (50%) 6 (18,2%) 6 (30%) 
p=0,104 

> 25% 6 (50%) 27 (81,8%) 14 (70%) 

Total 12 33 20  
QASD = queilite actínica sem displasia; QACD = queilite actínica com displasia; CEC = carcinoma espinocelular de lábio. p: 
nível descritivo do teste qui-quadrado. 

 

 

 

 
QASD = queilite actínica sem displasia; QADL = queilite actínica com displasia leve; QADM = queilite actínica com displasia 
moderada; QADI = queilite actínica com displasia intensa; CEC = carcinoma espinocelular de lábio.  
 
Gráfico 1 - Distribuição numérica das queilites actínicas sem displasia, com diferentes graus de 

displasia epitelial (leve, moderada e intensa) e dos carcinomas espinocelulares de lábio 
em relação ao índice de proliferação celular determinado pela expressão do Ki-67. 
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Na Tabela 8, o alto índice de proliferação celular (>25% de células 

epiteliais positivas) nas queilites actínicas foi associado com a expressão das 

citoqueratinas 13 e 10. Não houve diferença significativa na expressão da 

citoqueratina 13 (p=0,335) e da citoqueratina 10 (p=0,563) entre as queilites 

actínicas sem displasia e com displasia epitelial.  

 

 
Tabela 8  Associação entre o alto índice de proliferação celular (Ki-67>25% de células epiteliais 

positivas) e a expressão da CK13 e da CK10 nas queilites actínicas sem e com displasia 
epitelial. Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, SP, 2006 a 2011. 

 QASD QACD p 

Ki-67>25%/CK13(+) 5 26 
p=0,335 

Ki-67>25%/CK13(-) 1 1 

Ki-67>25%/CK10(+) 6 21 
p=0,563 

Ki-67>25%/CK10(-) 0 6 

Total 6 27  
CK13 = citoqueratina 13; CK10 = citoqueratina 10; QASD = queilite actínica sem displasia epitelial; QACD = queilite actínica 
com displasia epitelial. p. nível descritivo do teste exato de Fisher. 
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Figura 8  Expressão do Ki-67 nas queilites actínicas sem e com displasia epitelial e nos carcinomas 
espinocelulares de lábio. Em A (queilite actínica sem displasia), observar um discreto 
número de células positivas restritas à camada basal. Em B (queilite actínica com 
displasia), verificar um número significativo de células positivas na camada basal e 
suprabasal. Em C (carcinoma espinocelular de lábio), notar um número expressivo de 
células positivas no front de invasão tumoral. (Imuno-histoquímica: anti-Ki-67; A, B e C = 
200x). 
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6 DISCUSSÃO  

 

Embora não existam informações precisas sobre a prevalência de 

transformação maligna da queilite actínica, a presença e a intensidade da displasia 

epitelial aumenta a chance da progressão desta lesão para o câncer de lábio (NICO; 

RIVITTI; LOURENÇO, 2007; VIEIRA et al, 2012).  

Mesmo sendo amplamente utilizado, o termo queilite actínica  é 

considerado inadequado por alguns autores, pois, afirmam que a queilite actínica 

não é uma condição inflamatória, e sim, em muitos pacientes, o início de um 

carcinoma escamoso in situ formado pela expansão clonal dos queratinócitos, 

induzida pela radiação solar (NICO; RIVITTI; LOURENÇO, 2007; WOOD et al., 

2011; JADOTTE; SCHWARTZ, 2012). Sendo a radiação solar um fator etiológico da 

queilite actínica, ocupações que envolvem exposição prolongada ao sol são 

consideradas fatores de risco bastante relevantes (NICO; RIVITTI; LOURENÇO, 

2007; CAVALCANTE; ANBINDER; CARVALHO, 2008).  

No presente estudo, os dados clínicos e demográficos da população 

analisada revelaram um padrão já conhecido desta lesão no Brasil e no mundo, ou 

seja, a maioria dos pacientes com queilite actínica era do gênero masculino (77,7%) 

com idade acima de 40 anos, cuja ocupação envolvia exposição prolongada ao sol 

(Tabela 1), confirmando os achados de outros trabalhos da literatura 

(MARKOPOULOS; ALBANIDOU-FARMAKI; KAYAVIS, 2004; CAVALCANTE; 

ANBINDER; CARVALHO, 2008; JADOTTE; SCHWARTZ, 2012; VIEIRA et al., 2012). 

Essa predileção pelo gênero masculino vem sendo justificada pela ausência de 

proteção labial adequada, por parte dos homens, quando comparada às mulheres 

(CAVALCANTE; ANBINDER; CARVALHO, 2008).  

Assim como os pacientes com queilite actínica, os pacientes com 

carcinoma espinocelular de lábio, também mostraram uma predileção pelo gênero 

masculino (60%), sendo a idade mínima detectada de 49 anos (Tabela 1).  
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Clinicamente, mesmo com a presença de eritemas, ulcerações ou 

sangramento intermitente (MARKOPOULOS; ALBANIDOU-FARMAKI; KAYAVIS, 

2004; CAVALCANTE; ANBINDER; CARVALHO, 2008; JADOTTE; SCHWARTZ, 

2012; VIEIRA et al., 2012), o diagnóstico clínico de uma queilite actínica pode não 

ser compatível com o diagnóstico microscópico.  

Em nosso estudo, todas as queilites actínicas analisadas foram obtidas a 

partir de vermelhonectomia realizada no Departamento de Otorrinolaringologia e 

Oftalmologia, da Faculdade de Medicina de Botucatu  UNESP e previamente 

diagnosticadas pelo Departamento de Patologia da mesma instituição. A 

vermelhonectomia é considerada como a melhor forma de tratamento para estas 

lesões (NICO; RIVITTI; LOURENÇO, 2007; VIEIRA et al., 2012), sendo adotada por 

alguns profissionais visando um diagnóstico microscópico mais preciso das queilites 

actínicas, particularmente no que se refere à presença de áreas com displasia 

epitelial (JADOTTE; SCHWARTZ, 2012; VIEIRA et al., 2012).  

Do ponto de vista microscópico, também verificamos em nossa amostra 

as principais características associadas ao diagnóstico das queilites actínicas no 

lábio inferior, como a transformação basofílica das fibras colágenas, a hiperplasia 

epitelial com hiperortoqueratose ou hiperparaqueratose e a presença do infiltrado 

inflamatório crônico justaepitelial (Tabela 2). Este quadro microscópico foi 

semelhante aquele encontrado em outros trabalhos da literatura (NICO; RIVITTI; 

LOURENÇO, 2007; WOOD et al., 2011; JADOTTE; SCHWARTZ, 2012; VIEIRA et 

al, 2012). 

A identificação e a classificação microscópica do grau de displasia 

epitelial nas queilites actínicas, no presente estudo, foram baseadas nas alterações 

estruturais e citológicas do epitélio, critérios estes estabelecidos pela Organização 

Mundial da Saúde (GALE et al., 2005). Com base nestes critérios, verificamos que 

24,4% das queilites actínicas apresentavam displasia epitelial leve, 31,0% moderada 

e 18,0% intensa (Tabela 2). A displasia epitelial intensa, no presente trabalho, foi 

considerada sinônimo de carcinoma in situ (CIS). 

Assim como em outras lesões de boca (BOUQUOT; SPEIGHT; 

FARTHING, 2006; KUJAN et al., 2007; WARNAKYLASURIYA et al., 2008; 

SPEIGHT, 2010), a interpretação da presença ou a graduação da intensidade da 

displasia epitelial nas queilites actínicas permanece como um dos critérios subjetivos 
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de grande variabilidade entre os patologistas. Mesmo adotando os mesmos critérios 

morfológicos, esta discrepância inter ou intra-observadores da displasia epitelial em 

lesões da boca tem sido foco de muitas discussões entre os pesquisadores 

(BOUQUOT; SPEIGHT; FARTHING, 2006; KUJAN et al., 2007; 

WARNAKYLASURIYA et al., 2008; SPEIGHT, 2010), visando um consenso maior no 

estabelecimento do prognóstico das lesões potencialmente malignas. 

Especificamente nas queilites actínicas, as atipias celulares mais intensas 

podem estar associadas com intenso infiltrado inflamatório, quase sempre 

observado em lesões ulceradas, o que pode dificultar a identificação de um 

carcinoma in situ (VIEIRA et al., 2012). Portanto, de acordo com Speight (2010) e 

Vieira et al. (2012), considerando que a graduação de displasia epitelial em lesões 

de boca, incluindo aquelas observadas em queilites actínicas, é bastante subjetiva, 

existe a necessidade de se buscar marcadores moleculares que possam auxiliar no 

estabelecimento de um diagnóstico microscópico mais preciso destas alterações 

epiteliais. Assim sendo, a concepção do presente estudo foi estabelecida com o 

intuito de contribuir com o conhecimento da expressão de biomarcadores, como as 

citoqueratinas 10 e 13, em lesões potencialmente malignas como as queilites 

actínicas.  

A expressão destas citoqueratinas 10 e 13 vem sendo amplamente 

investigada em lesões malignas da mucosa bucal (GIRES et al., 2006; FILLIES et 

al., 2007; OHTA et al., 2010; SCHAAIJ-VISSER et al., 2010; SAKAMOTO et al., 

2011; IDA-YONEMOCHI et al., 2012; KITAMURA et al., 2012; KOBAYASHI et al., 

2012), porém poucos estudos foram realizados em queilites actínicas (SANTOS et 

al., 2003).  

A análise imuno-histoquímica da positividade das CKs foi realizada, 

separadamente, nos diferentes epitélios da região do lábio inferior, ou seja, região 

da pele, região do vermelhão do lábio e região da mucosa labial. A expressão 

imuno-histoquímica das CKs nas diferentes camadas epiteliais: basal, espinhosa, 

granulosa e córnea, seguiu basicamente os critérios do trabalho de Barret et al 

(2005) que descreveram a expressão de diversas citoqueratinas em 31 lábios 

inferiores oriundos de cadáveres humanos. Para a realização das análises 

estatísticas foram consideradas as marcações da região do vermelhão do lábio 
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inferior. Nos carcinomas espinocelulares de lábio, as CKs foram avaliadas nas 

regiões do front de invasão tumoral.  

No lábio inferior, a expressão da CK13 foi observada em apenas 10% do 

epitélio cutâneo (epiderme), em 95% do epitélio do vermelhão do lábio e em 100% 

do epitélio da mucosa labial (Tabela 5). 

A grande maioria das queilites actínicas mostrou expressão para a CK13, 

sendo, a maior parte destas, com displasia epitelial (Tabela 4). A imunomarcação da 

CK13 foi verificada, principalmente, na camada espinhosa e granulosa do epitélio do 

vermelhão do lábio e da mucosa labial, com marcação menos intensa ou até mesmo 

ausente, na camada basal (Figuras 5A e 5B). Foi verificado também que, na 

presença de hiperortoqueratinização, a marcação tornava-se mais heterogênea. Nas 

áreas displásicas houve perda da expressão da CK13 e a marcação variava de 

acordo com o grau de displasia, ou seja, quanto mais intensa a displasia epitelial, 

menos focos de células epiteliais mantinham a expressão de CK13 (Figuras 5C e 

5D). Nos carcinomas espinocelulares de lábio, a expressão de CK13, na maioria das 

vezes, era focal, e mostrava-se ausente nas células periféricas e pérolas de 

queratina, quando presente (Figuras 7A e 7B).  

Os resultados descritos acima reforçam aqueles de outros autores que 

demonstraram que a perda da expressão da CK13 no epitélio da mucosa bucal 

displásica parece acompanhar o processo de transformação maligna (GIRES et al., 

2006; OHTA et al. 2010; SAKAMOTO et al., 2011; IDA-YONEMOCHI et al., 2012; 

KITAMURA et al., 2012). 

Confirmando os resultados de Kitamura et al. (2012) em leucoplasias 

bucais e em carcinomas espinocelulares de boca, nós também observamos que a 

expressão de CK13 é fortemente expressa em epitélio da mucosa labial e diminui 

consistentemente em áreas displásicas e em carcinomas espinocelulares invasivos.  

A positividade heterogênea e até mesmo a perda de expressão da CK13 

que verificamos nos carcinomas espinocelulares de lábio, estão em concordância 

com os resultados de Gires et al. (2006) que, após analisarem a imunomarcação da 

CK13 em carcinomas espinocelulares e leucoplasias de boca, concluíram que esse 

marcador é eficiente na diferenciação entre um epitélio normal e um epitélio 

displásico.  
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Particularmente, em queilites actínicas com diferentes graus de displasia, 

o estudo de Santos et al. (2003) mostrou que a CK13 foi expressa nas camadas 

suprabasais do epitélio do lábio porém não conseguiram associar esta expressão 

com as alterações displásicas. Também Schaaij-Visser et al. (2010) ao investigarem 

a expressão das citoqueratinas 4 e 13, em leucoplasias com e sem displasia 

epitelial, afirmaram que, mesmo com redução destas CKs em áreas displásicas, 

esses marcadores não predizem uma transformação maligna em boca.  

Portanto, o significado clínico de nossos resultados e a confirmação da 

expressão de CK13 como fator preditivo de malignização na região do lábio inferior 

necessita ser melhor investigada em outros estudos prospectivos. 

Não houve diferença significativa entre a expressão da CK13 (p=0,266) 

nas queilites actínicas com e sem displasia epitelial (Tabela 4). Entretanto, mesmo 

sem diferença estatística significativa e avaliando os resultados com base nas 

diferenças numéricas entre a expressão positiva e negativa para a CK13, notamos 

que a maioria das queilites actínicas com displasia apresentou perda de expressão 

da CK13. 

A citoqueratina 10 teve um comportamento semelhante à CK13 

apresentando positividade para a maioria das queilites actínicas (Tabela 4), porém, 

sem diferença estatisticamente significativa (p=0,086), entre as lesões sem displasia 

e com displasia epitelial. A CK10 teve expressão positiva principalmente na camada 

espinhosa e granulosa do vermelhão do lábio, porém, mostrou-se totalmente 

negativa na mucosa labial e nas áreas displásicas (Figuras 6C e 6D). Estes 

resultados reforçam aqueles de Fillies et al. (2007) ao sugerirem que a ausência de 

expressão da CK10 está associada com a presença de displasia epitelial em lesões 

potencialmente malignas como as leucoplasias bucais. 

Nos outros epitélios da região do lábio avaliados, foi possível verificar que 

houve expressão de CK10 na grande maioria dos epitélios da pele, e em alguns dos 

epitélios do vermelhão do lábio (Tabela 5). Nesses epitélios, foi observada marcação 

positiva na camada espinhosa, e em alguns espécimes, estendendo-se para 

camada granulosa. Entretanto, no epitélio da mucosa labial e nos carcinomas 

espinocelulares de lábio, não se observou a expressão da CK10 (Figuras 7C e 7D).  
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Nossos resultados confirmaram alguns achados de Santos et al. (2003) 

que verificaram a expressão de CK10 nas camadas espinhosa, granulosa e córnea 

da maioria das queilites actínicas com displasia, porém em 14,7% esta expressão foi 

ausente. Segundo os autores, a expressão de CK10 nos casos estudados foi 

diferente da que ocorre na mucosa labial normal e a presença da CK10 nas 

camadas intermediárias do epitélio apoia a idéia de que um processo de 

queratinização alterado está ocorrendo. Além disso, concluíram que a expressão da 

CK10 foi independente do grau de displasia, o que contrasta com nossos resultados 

onde observamos uma ausência desta expressão nas queilites actínicas com 

displasia mais intensa.  

No presente estudo, foi observada uma associação estatisticamente 

significativa entre a expressão da CK10 nos carcinomas espinocelulares de lábios e 

nas queilites actínicas com displasia epitelial (p 0,001) e nas queilites actínicas sem 

displasia epitelial (p 0,001) (Tabela 6). A interpretação destes resultados confirma a 

expressão da CK10 como um biomarcador do processo de malignização das células 

epiteliais, ou seja, sua expressão vai sendo reduzida com o aumento das alterações 

citológicas e estruturais observadas nas áreas displásicas sendo totalmente negativa 

nos carcinomas espinocelulares de lábio (Tabela 6 e Figuras 7C e 7D). 

Com o intuito de comparar a expressão das citoqueratinas nas queilites 

actínicas e nos carcinomas espinocelulares de lábio com o índice de proliferação 

celular dessas lesões, foi utilizada a imunomarcação com o Ki-67.  

Baseado nos valores percentuais medianos do índice de proliferação 

celular encontrados nas queilites actínicas sem displasia, a amostra foi dicotomizada 

em dois grupos: menor ou igual a 25% (considerado baixo índice de proliferação 

celular) e com valores maiores que 25% (considerado alto índice de proliferação 

celular). A maioria das queilites actínicas com displasia (81,8%) e dos carcinomas 

espinocelulares de lábio (70%) apresentou alto índice de proliferação celular (Tabela 

7). 

Alguns estudos prévios descreveram o aumento do número total de 

células epiteliais proliferantes em displasias epiteliais e carcinomas espinocelulares 

de boca, determinados a partir da imunomarcação do Ki-67, inclusive sugerindo que 

o aumento da população de células proliferantes, na camada suprabasal do epitélio 
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bucal, constitui um marcador útil na identificação de altos graus de displasia 

(GONZALES-MOLES et al., 2000; TAKEDA et al., 2006; GONZALES-MOLES et al., 

2010; MONTEBUGNOLI et al., 2011).  

Em nosso estudo, não foi possível confirmar os resultados dos autores 

acima descritos (GONZALES-MOLES et al., 2000; TAKEDA et al., 2006; 

GONZALES-MOLES et al., 2010; MONTEBUGNOLI et al., 2011), pois o índice de 

proliferação celular foi determinado a partir da contagem de 1000 células epiteliais e, 

portanto as regiões epiteliais adjacentes às áreas displásicas também foram 

incluídas na contagem. Além disso, deve ser ressaltado que as queilites actínicas 

sem displasia também apresentavam hiperplasia epitelial. Esses dois aspectos 

poderiam explicar a ausência de diferença estatística entre as queilites actínicas 

com e sem displasia epitelial e no CEC, no que se refere ao índice de proliferação 

celular.  

Quando tentamos verificar se existia associação entre a expressão das 

citoqueratinas CK13 e CK10 e os altos índices de proliferação celular das queilites 

actínicas com e sem displasia, verificamos que esta associação não foi 

estatisticamente significativa (Tabela 8).  

Provavelmente, se a contagem das células imunomarcadas pelo Ki-67 

tivesse ficado restrita as áreas displásicas poderíamos observar com maior exatidão 

esse aumento da população celular proliferante. Entretanto, essa restrição nos 

campos microscópicos contendo displasia epitelial ou no número de células 

avaliadas, não foi realizada porque poderia comprometer o estabelecimento do 

índice de proliferação celular, diminuindo muito o número total de células contadas. 

Mesmo com algumas limitações, este estudo é pioneiro na análise da 

expressão da CK10 e da CK13 em associação com índice de proliferação celular, 

determinado pela expressão do Ki-67, em queilites actínicas com e sem displasia 

epitelial e em carcinomas espinocelulares de lábio. Baseado em nossos resultados, 

concluímos que as citoqueratinas 13 e 10 participam do processo de malignização 

das queilites actínicas sendo a expressão alterada ou ausente destes biomarcadores 

indicativa de áreas displásicas ou carcinoma espinocelular invasivo na região de 

lábio inferior.  
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7 CONCLUSÕES  

 

A análise dos 45 queilites actínicas com e sem displasia epitelial e 20 

carcinomas espinocelulares de lábio demonstrou:  

 uma expressão positiva da CK13 no vermelhão do lábio e na mucosa 

labial, contrastando com ausência desta expressão na epiderme da região 

do lábio inferior;  

 uma expressão positiva da CK10 nas camadas espinhosa e granulosa do 

vermelhão do lábio e da epiderme da região do lábio inferior, contrastando 

com ausência desta na região de mucosa labial; 

 uma perda de expressão da CK13 e uma ausência total de expressão da 

CK10 nas áreas displásicas das queilites actínicas; 

 uma expressão heterogênea da CK13 e uma ausência total de expressão 

da CK10 nos carcinomas de lábio; 

 uma associação estatisticamente significativa da expressão da CK10 nos 

carcinomas espinocelulares de lábio quando comparada às queilites 

actínicas com displasia epitelial (p 0,001) e sem displasia epitelial 

(p 0,001); 

 uma ausência de associação entre o alto índice de proliferação e a 

expressão da CK13 e da CK10 nas queilites actínicas sem e com 

displasia.  

Estes resultados sugerem que as citoqueratinas 13 e 10 participam do 

processo de malignização das queilites actínicas, sendo a expressão alterada ou 

ausente destes biomarcadores indicativa da presença de áreas displásicas nessas 

lesões potencialmente malignas.  
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Anexo 1  Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de 
Botucatu, Universidade Estadual Paulista. 
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