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CAMINHADA
Sei que a minha caminhada tem um destino e uma direção,
por isso devo medir meus passos, prestar atenção no que faço
e no que fazem os que por mim também passam ou pelos quais passo eu…
Que eu não me iluda com o ânimo e o vigor dos primeiros trechos,
porque chegará o dia em que os pés não terão tanta força
e se ferirão no caminho e se cansarão mais cedo…
Todavia, quando o cansaço houver, que eu não me desespere
e acredite que ainda terei forças para continuar...
É oportuno que, em meus sorrisos, eu me lembre
de que existem os que choram, que, assim,
meu riso não ofenda a mágoa dos que sofrem:
por outro lado, quando chegar a minha vez de chorar,
que eu não me deixe dominar pela desesperança,
mas que eu entenda o sentido do sofrimento, que me nivela,
que me iguala, que torna todos os homens iguais…
Quando eu tiver tudo, farnel e coragem, água no cantil,
e ânimo no coração, bota nos pés e chapéu na cabeça, e,
assim, não temer o vento e o frio, a chuva e o tempo…
Que eu não me considere melhor do que aqueles que ficarão atrás,
porque pode vir o dia em que nada terei mais para minha jornada
e aqueles, que ultrapassei na caminhada, me alcançarão
e também poderão fazer como eu fiz e nada de fato fazer por mim,
que ficarei no caminho sem concluí-lo…
Quando o dia brilhar, que eu tenha vontade de ver a noite
em que a caminhada será mais fácil e mais amena;
quando for noite, porém e a escuridão tornar mais difícil a chegada,
que eu saiba esperar o dia como aurora, o calor como bênção…
Que eu perceba que a caminhada sozinha pode ser mais rápida,
mas muito mais vazia…
Quando eu tiver sede, que encontre a fonte no caminho,
quando eu me perder, que ache a indicação, a seta, a direção…
Que eu não siga os que desviam, mas que ninguém se desvie seguindo os meus passos…
Que a pressa em chegar não me afaste da alegria
de ver as flores simples que estão à beira da estrada, que eu entenda que seguir faz bem,
mas que, às vezes, é preciso ter-se a bravura de voltar atrás e recomeçar e tomar outra direção…
Que eu não caminhe sem rumo, que eu não me perca nas encruzilhadas,
mas que eu não tema os que assaltam-me, os que embuçam,
mas que eu vá onde devo ir e, se eu cair no meio do caminho,
que fique a lembrança de minha queda para impedir que outros caiam no mesmo abismo…
Que eu chegue, sim, mas, ainda mais importante,
que eu faça chegar quem me perguntar, quem me pedir conselho,
e acima de tudo, me seguir, confiando em mim!
(Autor desconhecido)
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“Tudo tem o seu tempo determinado por Deus, e
há tempo para todo propósito debaixo do céu”
Eclesiastes 3:1.

RESUMO
A podoplanina humana é uma glicoproteína que se expressa em várias
células e tecidos normais e neoplásicos, inclusive aqueles de origem odontogênica.
O objetivo deste estudo foi identificar a imunolocalização da podoplanina em
tumores odontogênicos epiteliais com e sem ectomesênquima incluindo oito
ameloblastomas, nove tumores odontogênicos adenomatóides, vinte tumores
odontogênicos queratocísticos, cinco cistos odontogênicos ortoqueratinizados, um
tumor odontogênico epitelial calcificante, dois fibromas ameloblásticos, quatro
fibroodontomas ameloblásticos e cinco tumores odontogênicos císticos calcificantes.
Todos os tumores odontogênicos foram submetidos a imuno-histoquímica para o
anticorpo anti-podoplanina numa diluição de 1:100 e avaliados, microscopicamente,
com base na distribuição tecidual e na intensidade da imunomarcação. Para os
tumores odontogênicos queratocísticos e cistos odontogênicos ortoqueratinizados
além da podoplanina foi determinado o índice de proliferação celular baseado na
positividade nuclear das células do epitélio odontogênico imunomarcadas com o Ki67 na diluição de 1:200 e comparados estatisticamente pelo coeficiente de
correlação de Spearman. Os resultados mostraram uma forte expressão da
podoplanina na membrana e no citoplasma do epitélio odontogênico da maioria dos
tumores

analisados,

bem como,

em células ectomesênquimais

como

os

odontoblastos e suas extensões dentinárias. A ausência da podoplanina foi
identificada nos ameloblastos completamente

diferenciados,

nas áreas de

metaplasia escamosa, nas células fantasmas, nas áreas de calcificação e nos
depósitos extracelulares de material eosinofílicos observados nos tumores
odontogênicos. No tumor odontogênico queratocístico observou-se uma forte
expressão da podoplanina na camada basal e suprabasal do epitélio, enquanto que,
nos cistos odontogênicos ortoqueratinizados esta expressão estava ausente ou
fracamente distribuída no epitélio. Houve uma correlação estatisticamente
significativa (p=0,006) entre a expressão de podoplanina e o índice de proliferação
celular dos tumores odontogênicos queratocísticos e cistos odontogênicos
ortoqueratinizados. Estes resultados sugerem que a podoplanina participa dos
processos de proliferação e diferenciação celular dos epitélios odontogênicos
presentes nos tumores odontogênicos benignos dos ossos maxilares.
Palavras chaves: Tumores odontogênicos. Podoplanina. Tumores benignos.

ABSTRACT

Immunolocalization of the podoplanin in benign odontogenic tumours

Human podoplanin is a glycoprotein expressed in various cells and normal and
neoplastic tissues, including those of odontogenic origin. The aim of this study was to
identify the immunolocalization of podoplanin in epithelial odontogenic tumors with
and without ectomesenchyme, including eight ameloblastomas, nine adenomatoid
odontogenic tumors, twenty keratocystic odontogenic tumors, five orthokeratinized
odontogenic cysts, one calcifying epithelial odontogenic tumor, two ameloblastic
fibromas, four ameloblastic fibro-odontomas and five calcifying cystic odontogenic
tumors. All odontogenic tumors were submitted to immunohistochemistry using a
podoplanin antibody at a dilution of 1:100 and evaluated microscopically, based on
the tissue distribution and intensity of immunoreactivity. For keratocystic odontogenic
tumors and orthokeratinized odontogenic cysts, in addition to podoplanin, the index
of cell proliferation was determined based on the nuclear positivity of odontogenic
epithelial cells immunostained with Ki-67 at a dilution of 1:200 and statistically
compared by the Spearman correlation coefficient. The results showed strong
expression of podoplanin in the membrane and cytoplasm of the odontogenic
epithelium of most tumors analyzed, as well as in ectomesenchymal cells as
odontoblasts and dentinal projections. Absence of podoplanin was observed in fully
differentiated ameloblasts, in areas of squamous metaplasia, in ghost cells, in areas
of calcification and extracellular deposits of eosinophilic material observed in
odontogenic tumors. The keratocystic odontogenic tumor exhibited strong expression
of podoplanin in basal and suprabasal epithelial layers, while in orthokeratinized
odontogenic cysts this expression was absent or weakly distributed in the epithelium.
There was statistically significant correlation (p=0,006) between the expression of
podoplanin and the cellular proliferation index of odontogenic tumors and
orthokeratinized odontogenic cysts. These results suggest that podoplanin
participates in the processes of cell proliferation and differentiation of odontogenic
epithelium present in benign odontogenic tumors of the jaws.

Keywords: Odontogenic tumor. Podoplanin. Benign tumor.
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Figura 1 -

Características microscópicas dos ameloblastomas. Em A,
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observar o padrão plexiforme do ameloblastoma e em C o
padrão folicular contendo células epiteliais odontogênicas
colunares, dispostas em paliçada e com núcleo voltado para o
interior da ilhota, semelhante a pré-ameloblastos. No interior da
ilhota epitelial as células lembravam o retículo estrelado do
órgão do esmalte e algumas apresentavam

metaplasia

escamosa (C). Em B e D observar detalhes da expressão da
podoplanina nos ameloblastomas ilustrados em A e C. A
expressão da podoplanina foi encontrada na membrana e
citoplasma

das

células

epiteliais

odontogênicas

no

ameloblastoma plexiforme (B) e folicular (D). Em D notar a
imunopositividade para podoplanina nas células semelhante
aos pré-ameloblastos e ausência desta expressão nas células
que lembram o retículo estrelado, nos focos de metaplasia
escamosa e no estroma tumoral de tecido conjuntivo. Em E
observar o ameloblastoma plexiforme em continuidade com a
mucosa bucal e a forte imunomarcação da podoplanina nas
células epiteliais odontogênicas. (A, C e E =Hematoxilina e
Eosina, B, D, e F = Imuno-histoquímica anti-podoplanina,
Aumento original A e B = 400x, B e C = 200x, D e E = 100x)
Figura 2 -

Tumor odontogênico adenomatóide. Em A e B observar
diversos cordões epiteliais odontogênicos, ora finos e em outras
regiões formando estruturas ductiformes ou dispostos em
formas rosetas. Em C e D, detalhes da forte imunoexpressão
da podoplanina na membrana e citoplasma do epitélio
odontogênico com formação de estruturas ductiformes e de
rosetas. Em D, observar que nos focos de calcificação não
houve expressão da podoplanina. (A e B = Hematoxilina e
Eosina, C e D = Imuno-histoquímica anti-podoplanina, Aumento
original A = 50x, B = 200x, C e D = 400x)
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Figura 3 -

Tumor odontogênico queratocístico e Cisto odontogênico
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ortoqueratinizado. Em A e B observar a área cística revestida
por epitélio estratificado pavimentoso paraqueratinizado (A) e
ortoqueratinizado (B) sem cristas epiteliais. Subjacente ao
epitélio a cápsula fibrosa com ausência de células inflamatórias
(A e B). Em C, notar a forte expressão da podoplanina
membranosa e citoplasmática nas células epiteliais da camada
basal e supra-basal do tumor odontogênico queratocístico. Em
D, ausência da expressão da podoplanina nas células epiteliais
do cisto odontogênico ortoqueratinizado e fraca expressão
desta proteína no vaso linfático presente na parede fibrosa
(controle interno). Na imunomarcação com o anticorpo anti-Ki67 notamos a maior imunopositividade nuclear das células
epiteliais do revestimento cístico dos tumores odontogênicos
queratocísticos

(E)

quando

comparado

com

os

cistos

odontogênicos ortoqueratinizados (F). (A e B = Hematoxilina e
Eosina, C e D = Imuno-histoquímica anti-podoplanina, E e F=
Imuno-histoquímica anti-Ki-67, Aumento original A, B e D =
200x, C, E e F = 400x)
Figura 4 -

Tumor odontogênico epitelial calcificante. Em A e B observar as
células

epiteliais

odontogênicas,

dispostas

em

cordões,

algumas com citoplasma claro, vacuolado, de permeio a um
material eosinofílico, amorfo. A imuno-histoquímica (C) revelou
expressão forte da podoplanina na membrana e citoplasma das
células

epiteliais

odontogênicas,

principalmente

naquelas

localizadas na periferia tumoral. Na área central do tumor (D), a
imunomarcação membranosa e citoplasmática para esta
proteína nas células epiteliais variou de leve a moderada e nas
regiões do material amorfo localizado entre os cordões
epiteliais não houve expressão da podoplanina. (A e B =
Hematoxilina e Eosina, C e D = Imuno-histoquímica antipodoplanina, Aumento original A, B, C e D = 200x)
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Figura 5 -

Fibroma Ameloblástico. Em A, observar os cordões epiteliais
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odontogênicos dispostos em um ectomesênquima altamente
celularizado. Na imuno-histoquímica (B), pode-se observar a
forte expressão da podoplanina na membrana e citoplasma das
células periféricas e moderada na região central dos cordões
epiteliais odontogênicos. Não houve expressão da podoplanina
nas células do ectomesênquima. (A = Hematoxilina e Eosina, B
= Imuno-histoquímica anti-podoplanina, Aumento original A =
100x, B = 200x)
Figura 6 -

Fibroodontoma ameloblástico. Em A e B, observar o tecido duro
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(dentina) e a matriz de esmalte de permeio as células epiteliais
odontogênicas e ao ectomesênquima. Na imuno-histoquímica,
não houve expressão da podoplanina nos ameloblastos não
secretores (C) entretanto, a forte expressão desta proteína foi
observada nas células logo acima destes ameloblastos. Nos
odontoblastos em contato com a dentina e nas células que se
assemelham ao retículo estrelado houve uma moderada
expressão da podoplanina (D). Nos ameloblastos secretores (E)
notar a forte expressão da proteína, bem como, nas extensões
celulares dos odontoblastos presentes no interior dos túbulos
dentinários (F). (A e B = Hematoxilina e Eosina, C, D, E, F =
Imuno-histoquímica anti-podoplanina, Aumento original A =
100x, B = 200x, C, D, E e F = 400x)
Figura 7 -

Tumor odontogênico cístico calcificante. Em A e B, observar a
presença do epitélio odontogênico e das células fantasmas com
coloração eosinofilica. Na imuno-histoquímica (C e D), a
expressão da podoplanina foi forte nas células epiteliais
odontogênicas que revestia a cavidade cística, e ausente nas
células fantasmas. (A e B = Hematoxilina e Eosina, C e D =
Imuno-histoquímica anti-podoplanina, Aumento original A =
100x, B = 400x, C = 100x, D = 200x)
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1 INTRODUÇÃO

A podoplanina humana é uma glicoproteína transmembrana do tipo
mucina de 38kDa, detectada pelo anticorpo D2-40, que se expressa em várias
células normais e neoplásicas (WICKI; CHRISTOFORI, 2007; OKAMOTO et al.,
2010). Esta glicoproteína caracteriza-se por apresentar um domínio extracelular rico
em resíduos de serina e treonina, uma única porção transmembrana e uma cauda
citoplasmática com sítios para a proteína quinase C e fosforilação da adenosina
monofosfato cíclico (BREITENEDER-GELEFF et al.,1997).
Devido a sua alta especificidade para o endotélio linfático e sua ausência
de expressão no endotélio sanguíneo (CHOI et al., 2005; KADDU; LEINWEBER,
2009), a podoplanina se tornou um marcador biológico útil para diagnóstico
diferencial de lesões vasculares (AL-RAWI, MANSEL; JIANG, 2005).
Além disso, pesquisas em ratos mostraram que a deficiência de
podoplanina ocasiona malformação dos vasos linfáticos e os animais exibem
linfedema congênito (AL-RAWI; MANSEL; JIANG, 2005; SCHACHT et al., 2005;
WICKI; CHRISTOFORI, 2007). Com base nestes estudos foi sugerido que a
podoplanina está envolvida na regularização da permeabilidade dos vasos linfáticos,
procurando manter a sua integridade (AL-RAWI; MANSEL; JIANG, 2005) e também
na mobilidade celular promovendo o arranjo do citoesqueleto das células endoteliais
dos vasos linfáticos (SCHACHT et al., 2005), desempenhando assim, funções
importantes na migração e adesão celular (KARPANEN; ALITALO, 2007; BALUK;
MCDONALD, 2008).
Nos últimos anos a expressão da podoplanina vem sendo descrita em
diversos tecidos e células humanas incluindo o músculo esquelético, a placenta, o
pulmão, o coração, os miofibroblastos da mama e das glândulas salivares,
(SCHACHT et al., 2005; WICKI; CHRISTOFORI, 2007; HATA et al., 2010), os
osteoblastos (CIMPEAN et al., 2007), as células foliculares dendríticas, os
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condrócitos (MARTIN-VILLAR et al., 2006) e as células da camada basal da
epiderme (SCHACHT et al., 2005; KAWAGUCHI et al., 2008; KALOF; COOPER,
2009).
A expressão desta molécula também foi descrita em uma variedade de
neoplasias malignas como no carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço
(inclusive da boca), de pele, de esôfago e de pulmão, no câncer de ovário, de
testículo, de cérebro e do trato gastro-intestinal (ORDONEZ, 2005; WICKI;
CHRISTOFORI, 2007; RAICA; CIMPEAN; RIBATTI, 2008).
Em carcinomas espinocelulares de boca, a expressão da podoplanina tem
sido observada na região do front de invasão tumoral (YUAN et al., 2006; WICKI;
CHRISTOFORI, 2007) e associada a metástase e pior prognóstico da doença
(YANG et al., 2008). Em outros tipos de cânceres humanos, a expressão desta
proteína vem sendo investigada como um possível biomarcador associado com a
progressão tumoral (RAICA et al., 2008 ).
Recentemente, foi demonstrada a expressão de podoplanina nos tecidos
dentários, tanto nas células odontogênicas do germe dentário como nos tumores
originados destas células (SAWA; IWASAWA; ISHIKAWA, 2008; OKAMOTO et al.,
2010; GONZÁLEZ-ALVA et al., 2010; ZUSTIN; SCHEUER; FRIEDRICH, 2010;
FRIEDRICH; ZUSTIN, 2011; GONZÁLEZ-ALVA et al., 2011).
Nos germes dentários, a podoplanina foi detectada principalmente na
membrana celular do epitélio interno do órgão do esmalte, fracamente nas células
do retículo estrelado e do estrato intermediário, nos remanescentes epiteliais da
lâmina dentária, assim como, nas células derivadas do ectomesênquima como
odontoblastos. Intrigantemente a expressão desta proteína foi observada nos préameloblastos, mas estava ausente nos ameloblastos completamente diferenciados
(SAWA; IWASAWA; ISHIKAWA, 2008). Em dentes humanos completamente
formados a expressão da podoplanina foi demonstrada nos odontoblastos e nas
suas extensões dentinárias (ZUSTIN; SCHEUER; FRIEDRICH, 2010).
Também

em

tumores

odontogênicos

benignos,

incluindo

o

ameloblastoma, o tumor odontogênico adenomatóide, o tumor odontogênico epitelial
calcificante, o odontoma, o tumor odontogênico queratocístico e nos cistos
odontogênicos foi detectada a expressão da podoplanina (OKAMOTO et al., 2010;
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SCHEUER;

FRIEDRICH,

2010;

FRIEDRICH; ZUSTIN, 2011; GONZÁLEZ-ALVA et al., 2011).
Verificou-se que os tumores odontogênicos apresentam uma maior
expressão desta proteína se comparadas aos cistos odontogênicos (OKAMOTO et
al., 2010, GONZÁLEZ-ALVA et al., 2010; ZUSTIN; SCHEUER; FRIEDRICH, 2010).
A expressão da podoplanina foi encontrada fortemente nas células
epiteliais odontogênicas da camada basal e suprabasal dos tumores odontogênicos
queratocísticos e em regiões de proliferação nos ameloblastomas e tumores
odontogênicos

adenomatóides.

Nos

epitélios

dos

cistos

odontogênicos

ortoqueratinizados, dos cistos dentígeros e dos cistos periodontais apicais esta
expressão foi frequentemente associada a presença de um infiltrado inflamatório
(OKAMOTO et al., 2010; GONZÁLEZ-ALVA et al., 2010; ZUSTIN; SCHEUER;
FRIEDRICH, 2010).
Em recente investigação de González-Alva et al. (2011), a expressão da
podoplanina foi encontrada em odontomas do tipo complexo e composto, sendo
evidente nos odontoblastos maduros e diferenciados, nos ameloblastos secretores,
nas fibras de Tomes, nas células pulpares associadas aos odontoblastos, bem
como, nas células semelhantes ao retículo estrelado, embora nestas células a
expressão fosse fraca. Os autores sugeriram que, a podoplanina parece participar
do processo de diferenciação das células odontogênicas e que, sua habilidade em
remodelar a actina do citoesqueleto está envolvida no movimento dos ameloblastos
secretores quando estas células se afastam da matriz do esmalte e da
movimentação dos odontoblastos após a deposição da dentina.
Mesmo com um amplo espectro de imunomarcação a função biológica da
podoplanina nos diferentes tipos celulares, particularmente nos tecidos de origem
odontogênica, precisa ser melhor investigada. A imunolocalização desta proteína
nos diferentes tumores odontogênicos benignos que afetam os ossos maxilares
poderá contribuir com o conhecimento de sua participação no desenvolvimento e na
evolução destas neoplasias.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 PODOPLANINA

A podoplanina humana é uma glicoproteina transmembrana de 43Kda
constituída por 162 aminoácidos, sendo nove destes, de domínio intracelular (ALRAWI; MANSEL; JIANG, 2005; WICKI; CHRISTOFORI, 2007). Em análises
bioquímicas esse antígeno é descrito como uma sialoglicoproteína de 40Kda, com
carboidratos do tipo mucina simples, necessária para antigenicidade do anticorpo
que se expressa nas células endoteliais dos vasos linfáticos, mas não nas células
dos vasos sanguíneos (KAHN; MARKS, 2002; CHOI et al., 2005).
Esta proteína foi descoberta em estudos in vitro (WETTERWALD et al.,
1996; BREITENEDER-GELEFF et al., 1997; SCHACHT et al., 2005) e atualmente já
se sabe que, a podoplanina se expressa em várias células e tecidos normais
(KADDU; LEINWEBER, 2009). Ela é reconhecida pelo anticorpo monoclonal D2-40,
que tem capacidade de detectar o epítopo de fixação da podoplanina, inclusive em
tecidos humanos emblocados em parafina (BREITENEDER-GELEFF et al., 1999;
FRANCHI et al., 2004; SCHACHT et al., 2005; DUMOFF et al., 2006).
A podoplanina foi relatada pela primeira vez, in vivo, no ano de 1996
quando foi reconhecida como antígeno E11(WETTERWALD et al.,

1996;

BREITENEDER-GELEFF et al., 1997), sendo, posteriormente, chamada de
podoplanina devido a sua baixa expressão nos podócitos dos corpúsculos renais em
nefropatias experimentalmente induzida em ratos (BREITENEDER-GELEFF et al.,
1997), permanecendo com este nome até os dias atuais.
Vários homólogos da podoplanina foram reconhecidos, entre eles o T1
alfa um antígeno que se expressa na superfície apical das células alveolares tipo I
dos pulmões de rato (WILLIANS et al., 1996; KATO et al., 2005), OTS-8 (NOSE et
al., 1990), RTI-40, gp 38 (FARR et al., 1992; BALUK; MCDONALD, 2008), gp40
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canino (ZIMMER et al., 1997), gp 36 humano (ZIMMER et al., 1999) e PA2.26
murino (GANDARILLAS et al., 1997; SCHACHT et al., 2005).
Embora a função biológica da podoplanina não seja completamente
conhecida, estudos recentes demonstraram que ela é regulada por um gene
homeobox PROX1 que controla, entre outras coisas, o desenvolvimento de células
progenitoras linfáticas a partir de veias embrionárias (SCHACHT et al., 2005;
TERVALA; SUOMINEN; SAARISTO, 2008).
Pesquisas em ratos com deficiência de podoplanina mostraram que esses
animais apresentavam defeitos nos vasos linfáticos associados à diminuição do
transporte linfático, exibindo linfedema congênito, vasos linfáticos dilatados e
malformados (WICKI; CHRISTOFORI, 2007). Acredita-se que a podoplanina esteja
envolvida na regularização da permeabilidade dos vasos linfáticos, procurando
manter a sua integridade (AL-RAWI; MANSEL; JIANG, 2005). Além disso, parece
estar envolvida na mobilidade celular promovendo o arranjo do citoesqueleto da
actina dos vasos linfáticos (SCHACHT et al., 2005), desempenhando assim, funções
importantes na migração e adesão celular (KARPANEN; ALITALO, 2007; BALUK;
MCDONALD, 2008).
Além das células endoteliais linfáticas, a podoplanina também é expressa
em outros tecidos humanos normais como no músculo esquelético, na placenta, no
pulmão, no coração, em miofibroblastos da mama e das glândulas salivares,
(SCHACHT et al., 2005; WICKI; CHRISTOFORI, 2007; HATA et al., 2010), nas
células epiteliais do plexo coróide, nas células alveolares do tipo I, nos osteoblastos
e nas células mesoteliais peritoneais (CIMPEAN; RAICA, 2007). Ocasionalmente,
uma expressão focal de podoplanina pode ser observada em áreas da camada
basal da epiderme humana e nas células da bainha externa dos folículos pilosos
(SCHACHT et al., 2005; WICKI; CHRISTOFORI, 2007; KALOF; COOPER, 2009).
Assim sendo, mesmo apresentando um amplo espectro de reatividade,
atualmente o anticorpo anti-podoplanina tem sido utilizado para identificação de
células endoteliais linfáticas e, particularmente, no reconhecimento microscópico dos
vasos linfáticos (FUKUNAGA 2005; KADDU; LEINWEBER, 2009; KALOF; COOPER,
2009). Ao contrário de outros marcadores vasculares, a podoplanina apresenta uma
alta especificidade para o endotélio linfático, não se expressando no endotélio
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sanguíneo, o que a torna um marcador biológico útil para diagnóstico diferencial de
lesões vasculares (AL-RAWI; MANSEL; JIANG, 2005).
Nos últimos anos, a expressão da podoplanina, vem sendo investigada
em células neoplásicas de tumores malignos (SCHACHT et al., 2005; YUAN et al.,
2006; KREPPEL et al., 2010) e, em lesões cancerizáveis (KAWAGUCHI et al., 2008)
da região de cabeça e pescoço.
Nos carcinomas espinocelular da região de cabeça e pescoço,
geralmente verifica-se expressão heterogênea de podoplanina sendo difusa na
maioria das células malignas, focal nas células periféricas das ilhotas tumorais com
supressão desta expressão na região central das ilhotas (YUAN et al., 2006;
KREPPEL et al., 2010). Adicionalmente, os pacientes com câncer e metástases
linfonodais ou em estágio avançado da doença apresentam uma maior expressão da
podoplanina nas células neoplásicas (YUAN et al., 2006). Também Almeida em
2009, verificou que pacientes com carcinomas espinocelulares de boca, cujas
células malignas expressavam fortemente a podoplanina, apresentavam uma
tendência a recidivas locais/regionais e também menores taxas de sobrevida global
e específica por câncer. Sugeriram então, que a podoplanina provavelmente
desempenha um papel na invasão, disseminação e progressão tumoral.
Um trabalho recente de Huber et al. 2010, analisou a expressão da
podoplanina nos tumores primários de pacientes com carcinoma espinocelular de
boca e orofaringe correlacionando-a com a ocorrência da metástase em linfonodos
sentinelas. A expressão da podoplanina foi encontrada principalmente na membrana
das células neoplásicas e, em alguns tumores foi detectada também no citoplasma.
Dos

120

carcinomas

espinocelulares

analisados,

29

tumores

primários

apresentaram expressão da podoplanina e estes estavam associados com
estadiamento patológico mais avançado. Dos 14 tumores bem diferenciados em
apenas um ocorreu a expressão da podoplanina. Encontrou se uma correlação
positiva entre a expressão da podoplanina e as metástases linfonodais. Os autores
sugeriram um papel importante da podoplanina na progressão tumoral e na
ocorrência de metástase linfonodal.
Com o intuito de determinar o papel da podoplanina no desenvolvimento
de tumores na cavidade bucal e de verificar a utilidade do anticorpo anti-podoplanina
como biomarcador de transformação maligna em lesões cancerizáveis, Kawaguchi
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et al. (2008), analisaram a expressão imuno-histoquímica da podoplanina em 150
leucoplasias bucais. A imunorreatividade da podoplanina na membrana das células
epiteliais da mucosa bucal foi analisada utilizando-se escores de 0 a 4. Para o
escore 0, ausência da expressão da podoplanina nas células epiteliais, 1 expressão
restrita a camada basal do epitélio, 2 expressão em uma área da camada basal e
supra-basal, 3 expressão em duas ou três áreas da camada supra-basal e 4
expressão em mais de três áreas da camada supra-basal. Os resultados mostraram
que dos 150 espécimes, 42 apresentaram escore 0, 52 escore 1, 22 escore 2, 26
escore 3 e 8 escore 4. Os autores concluiram que a expressão da podoplanina foi
encontrada na maioria das leucoplasias bucais, sendo útil como biomarcador de
risco de transformação maligna em pacientes que apresentam lesões cancerizáveis.
As investigações da podoplanina em tumores malignos sólidos de origem
epitelial têm sugerido que esta proteína pode ser utilizada não apenas como um
marcador específico para algumas malignidades, mas como um biomarcador
associado com a progressão tumoral em diversos tipos de cânceres humanos (VAN
DER AUWERA et al., 2006).
Adicionalmente, além do carcinoma de células escamosas (SCHACHT et
al., 2005; YUAN et al., 2006; KAWAGUCHI et al., 2008; KREPPEL et al., 2010;
HUBER et al., 2010), a expressão da podoplanina tem sido relatada em outros
tumores malignos como mesiotelioma maligno (KIMURA; KIMURA, 2005), sarcoma
de Kaposi, angiosarcoma, hemangioblastoma (ROY et al., 2005), seminoma
testicular e tumores do sistema nervoso central( SHIBAHARA et al., 2006; MISHIMA
et al., 2006) e em tumores malignos da bainha de nervo periférico (JOKINEN et al.,
2008).
Nos últimos anos, a expressão da podoplanina foi detectada nas células e
tecidos envolvidos na odontogênese, bem como nos cistos e tumores de origem
odontogênica, dos ossos maxilares.

2.2 EXPRESSÃO DA PODOPLANINA NOS TECIDOS DENTÁRIOS
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Estudos recentes investigaram a expressão da podoplanina nos germes
dentários de animais e de humanos (SAWA; IWASAWA; ISHIKAWA, 2008; ZUSTIN;
SCHEUER; FRIEDRICH, 2010; IMAIZUMI et al., 2010).
Sawa, Iwasawa e Ishikawa (2008), analisaram a expressão da
podoplanina nos germes dentários de camundongos com 9 dias de vida pós-natal,
por meio das análises imuno-histoquímica e molecular. Para avaliação imunohistoquímica, a região da alça apical do germe dentário e do ligamento periodontal
da região dos incisivos inferiores foram avaliados após incubação com o anticorpo
anti-podoplanina. As reações foram visualizadas por meio de um microscópico
eletrônico de varredura. Para a análise molecular, células da região apical, do
ligamento periodontal e do rim foram removidas e analisadas por meio de PCR em
tempo real. Os resultados da imuno-histoquímica detectaram a presença de
podoplanina fortemente na membrana celular do epitélio do órgão do esmalte e
fracamente nas células do retículo estrelado e do estrato intermediário. Os
odontoblastos exibiram intensa expressão desta proteína na junção com a prédentina,

entretanto,

nenhuma

expressão

foi

verificada

nos

ameloblastos

completamente diferenciados. Segundo os autores, a podoplanina tem participação
na formação do dente sendo sua expressão mantida em odontoblastos diferenciados
e apenas nas fases precoces do órgão do esmalte, antes da completa diferenciação
dos ameloblastos. Na análise de PCR em tempo real a quantidade do mRNA para
podoplanina na alça apical do germe dentário foi considerada duas vezes maior
quando comparada com a presença dessa proteína no rim, órgão utilizado como
controle positivo, sendo negativa nas células do ligamento periodontal. Estes
resultados indicaram que, as células da alça apical têm uma forte capacidade de
expressar o gene da podoplanina, o que não ocorreu para as células derivadas do
ligamento periodontal. Os autores concluíram que, a podoplanina pode contribuir na
formação de fibras odontoblásticas, além de atuar como uma molécula de
ancoragem no desenvolvimento dentário e na proliferação de células epiteliais da
alça apical do germe dentário.
Outro estudo de Zustin, Scheuer e Friedrich (2010), investigou a
expressão da podoplanina em nove germes dentários humanos de terceiros molares
(indivíduos jovens de 10 a 15 anos), cujas coroas dentárias estavam em fase inicial
de mineralização, e em sete dentes permanentes pré-molares e molares (indivíduos
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de 20 a 35 anos), todos removidos por razões ortodônticas. Os dentes foram
incluídos em parafina e corados em hematoxilina e eosina e pela imuno-histoquímica
utilizando o anticorpo D2-40. Os resultados mostraram que os remanescentes
epiteliais da lâmina dentária localizados mais profundamente apresentaram forte
expressão membranosa da podoplanina. A expressão da proteína foi negativa na
maioria das ilhotas epiteliais localizadas centralmente e naquelas com metaplasia
escamosa. Enquanto as células do retículo estrelado do órgão do esmalte revelaram
fraca positividade para a podoplanina, as células internas do epitélio do esmalte
mostraram

forte

reação

membranosa

e

citoplasmática

para

a

proteína.

Adicionalmente, a forte positividade membranosa e citoplasmática para podoplanina
foi encontrada nos odontoblastos dos germes dentários, nos fibroblastos
condensados da polpa dentária e no estrato intermediário. Os ameloblastos
secretores apresentaram moderada positividade membranosa e citoplasmática para
podoplanina. Um achado interessante foi que as células espalhadas no interior do
epitélio externo do esmalte, na fase final do estágio de campânula do germe
dentário, também apresentaram expressão membranosa forte para podoplanina.
Moderada a forte expressão membranosa da podoplanina foi detectada nas
camadas de odontoblastos superficiais dos sete dentes estudados. As extensões
tubulares dos odontoblastos no interior da pré-dentina também mostraram moderada
expressão da podoplanina. Enquanto os fibroblastos da área central da polpa foram
negativos para a podoplanina, reação membranosa moderada para esta proteína foi
encontrada nas células superficiais próximas aos odontoblastos. Os autores
concluíram que a podoplanina parece estar envolvida nos processos ortológicos e
patológicos da formação das extensões celulares e fibras odontoblásticas, na
transição epitelial mesenquimal e na invasão local durante o desenvolvimento do
germe dentário.
Com o objetivo de investigar a distribuição das células que expressavam
podoplanina nos diferentes estágios de desenvolvimento do germe dentário de
camundongos, Imaizumi et al. (2010), utilizaram germes de terceiros molares de
camundongos com 15 dias de vida pós-natal submetidos a técnica imunohistoquímica com o anticorpo D2-40. Após a reação imuno-histoquímica, os
espécimes teciduais foram examinados em um microscópico de imunofluorescência.
Os resultados mostraram que, na fase de botão, a expressão da podoplanina foi
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encontrada nas células epiteliais do germe dentário. No estágio de capuz, a
expressão da podoplanina foi detectada fortemente no epitélio interno e externo do
órgão do esmalte e fracamente nas células agregadas frouxamente do retículo
estrelado. Na fase inicial da campânula, foi observada uma imunoreatividade forte
para a podoplanina no epitélio interno e externo das alças cervicais e nos
odontoblastos da papila dentária. Na fase final da odontogênese, nos estágios de
formação da coroa e da raiz, a expressão da podoplanina foi encontrada nos
odontoblastos que estavam formando a dentina radicular e também na bainha
epitelial de Hertwig. Os autores sugeriram que as células epiteliais do germe
dentário mantiveram a habilidade de expressar a podoplanina no epitélio da mucosa
bucal. Além disso, células mesenquimais da papila dentária como odontoblastos
também expressaram a podoplanina, sendo esta expressão reduzida conforme a
formação do dente avançava. Concluíram então, que a expressão da podoplanina
nos odontoblastos foi induzida com o avanço do desenvolvimento do germe
dentário, mas foi suprimida após a formação completa da dentina primária. Os
autores sugeriram que a podoplanina pode estar envolvida no crescimento celular
dos odontoblastos.

2.3 EXPRESSÃO DA PODOPLANINA EM TUMORES ODONTOGÊNICOS

Embora a expressão da podoplanina tenha sido investigada em tumores
odontogênicos benignos (GONZÁLEZ-ALVA et al., 2010; OKAMOTO et al., 2010;
ZUSTIN; SCHEUER; FRIEDRICH, 2010; FRIEDRICH; ZUSTIN, 2011; GONZÁLEZALVA et al., 2011), a função exata desta molécula nestas lesões, ainda não está
totalmente esclarecida. Foi sugerido que o anticorpo anti-podoplanina poderia ser
utilizado como coadjuvante na investigação da migração e invasão celular de alguns
tumores odontogênicos (GONZÁLEZ-ALVA et al., 2010).
Em 2010, González-Alva et al. investigaram a expressão da podoplanina
pela técnica imuno-histoquímica, utilizando o anticorpo anti-podoplanina (D2-40) na
concentração de 1:50, em 38 ameloblastomas (9 do tipo folicular, 19 plexiforme, 3
unicístico e 7 acantomatoso) e em 15 cistos dentígeros. A imunoreatividade ao
anticorpo anti-podoplanina nas células epiteliais ou células neoplásicas foi avaliada e
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classificada em dois grupos: negativo ou positivo. Os resultados mostraram que a
expressão da podoplanina, nos ameloblastomas folicular e plexiforme, foi positiva na
membrana celular e no citoplasma das células epiteliais periféricas colunares das
ilhotas do epitélio odontogênico, sendo esta expressão discreta ou ausente nas
células centrais semelhantes ao retículo estrelado. Nos ameloblastomas unicísticos,
a podoplanina foi detectada apenas na camada basal do revestimento cístico e,
esteve ausente nas áreas queratinizadas dos ameloblastomas com padrão
acantomatoso. Três casos de ameloblastomas, sendo dois foliculares e um
plexiforme, foram negativos para a podoplanina. Nos cistos dentígeros a expressão
da podoplanina esteve ausente em 60% das lesões e foi fracamente positiva em
áreas de reação inflamatória em 40% destes cistos. O nível de imunorreatividade
para podoplanina em ameloblastoma foi maior quando comparado aos cistos
dentígeros. Os autores concluíram que a presença de podoplanina em tumores
odontogênicos benignos, como ameloblastomas, confirma que sua expressão não
está restrita a tipos específicos de malignidades como tumores de células
germinativas de testículos, mesoteliomas e carcinomas espinocelulares, conforme
descrito na literatura, contudo acreditam que esta molécula possa ter um papel na
migração coletiva das ilhotas tumorais nos ameloblastomas. Além disso, sugeriram
que outros estudos sejam realizados para investigar qual o papel da podoplanina
nos ameloblastomas, bem como, em outros tumores odontogênicos.
Outro estudo, como de Okamoto et al. (2010), foi realizado com objetivo
de detectar a ocorrência da expressão da podoplanina em tumores odontogênicos
queratocísticos e cistos dentígeros. Os autores questionaram se a podoplanina
estava relacionada com um caráter neoplásico e se era possível ser utilizada como
um parâmetro útil em tumores odontogênicos. Para a análise foram selecionados 46
tumores odontogênicos queratocísticos paraqueratinizado, 11 cistos odontogênicos
ortoqueratinizado e 15 cistos dentígeros. Os espécimes tumorais foram examinados
por meio da técnica imuno-histoquímica, utilizando o anticorpo monoclonal D2-40. A
imunorreatividade para a podoplanina nesses tecidos foi classificada em negativa,
fraca ou moderadamente positiva e fortemente positiva. Para os tumores
odontogênicos queratocísticos com padrão paraqueratinizado, a imunorreatividade
da podoplanina foi fortemente positiva na membrana celular e citoplasmática da
maioria das células da camada basal e suprabasal. Foi sugerido que esta forte
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expressão poderia estar associada às regiões de proliferação das células basais e a
formação de ilhotas epiteliais. Nos cistos satélites, uma fraca expressão desta
proteína foi encontrada nas células epiteliais periféricas. A maioria dos cistos
odontogênicos queratocísticos demonstrou ausência de imunorreatividade para
podoplanina e, uma fraca expressão para esta proteína foi associada à presença de
um infiltrado inflamatório próximo a camada epitelial. Nos cistos dentígeros, a
expressão da podoplanina foi classificada como forte na camada basal associada a
uma intensa reação inflamatória, fraca na presença de uma inflamação moderada e
leve ou negativa na ausência de inflamação. Os autores concluiram que a expressão
da podoplanina predominou nos tumores odontogênicos queratocísticos em relação
aos cistos odontogênicos ortoqueratinizados,

sugerindo

que

esta

proteína

desempenha um papel na invasividade local e na progressão desses tumores.
Também Zustin, Scheuer e Friedrich (2010), avaliaram e compararam a
expressão da podoplanina em germes dentários, dentes humanos permanentes e
lesões odontogênicas. A amostra constitui de nove germes dentários de terceiros
molares inferiores, em fase de mineralização das coroas, extraídos por motivos
ortodônticos. Também foram utilizados sete pré-molares e dois molares de pacientes
que possuíam idade entre 20 a 35 anos e as lesões odontogênicas foram compostas
por dez cistos radiculares, dez cistos foliculares, três tumores odontogênicos
queratocísticos,

dois

tumores

odontogênicos

adenomatóides

e

cinco

ameloblastomas. Para investigação imuno-histoquimica os tecidos dos germes
dentários foram removidos, fixados em formalina e emblocados em parafina. Os
dentes, após a extração, foram fixados em formalina, cortados verticalmente e a
polpa dentária removida para análise. Os espécimes teciduais da amostra foram
incubados com o anticorpo D2-40 em uma concentração de 1:40 e a intensidade da
coloração foi classificada como ausente, fraca, leve, moderada e intensa. Nos
germes dentários a expressão da podoplanina foi encontrada fortemente na
membrana celular das células epiteliais dos remanescentes da lâmina dentária e
negativa naquelas com metaplasia escamosa. Para o epitélio externo e retículo
estrelado do órgão do esmalte a imunoreatividade foi fraca porém, para as células
internas do epitélio houve uma forte reação citoplasmática e membranosa. Além
disso, a forte expressão dessa proteína foi encontrada em odontoblastos e
fibroblastos condensados superficialmente na polpa dentária. Os ameloblastos
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secretores apresentaram uma moderada marcação membranosa e citoplasmática da
podoplanina. Uma expressão forte da podoplanina foi encontrada nas camadas
superficiais odontoblásticas dos dentes permanentes, sendo moderada nas
extensões tubulares da pré-dentina. Os fibroblastos localizados na região central da
polpa dentária não expressaram a podoplanina. Nas lesões císticas, detectou-se
expressão membranosa e citoplasmática de podoplanina nas células da camada
basal e parabasal do cisto folicular e radicular. Nos tumores odontogênicos
queratocísticos e ameloblastomas plexiformes, a imunorreatividade para a proteína
esteve presente nas células periféricas da camada basal e parabasal do epitélio,
sendo ausente nas células semelhantes ao reticulo estrelado presentes no
ameloblastoma. No tumor odontogênico adenomatóide células epiteliais superficiais
de estruturas semelhantes a ductos se mostraram negativas para essa proteína,
enquanto que, no citoplasma das células epiteliais odontogênicas a expressão da
podoplanina foi positiva. Os autores concluíram que é possível detectar a expressão
da podoplanina em tecidos humanos do germe dentário de dentes permanentes e
em células da camada basal do epitélio no front invasivo de várias lesões
odontogênicas epiteliais. Sugeriram então, que a podoplanina provavelmente está
envolvida na proliferação celular destes processos neoplásicos.
Recentemente, González-Alva et al. (2011), investigaram a expressão da
podoplanina em 86 odontomas, fixados em formalina e incluídos em parafina,
usando a técnica imuno-histoquímica da estreptavidina biotina peroxidase e o
anticorpo D2-40 na diluição de 1:50. Os odontomas foram classificados, de acordo
com a Organização Mundial de Saúde, em tipo composto ou tipo complexo. Os
resultados mostraram que, a maioria dos odontomas era do tipo composto e a idade
dos pacientes variou de 2 a 89 anos e destes, 45 eram do sexo masculino e 41 do
sexo feminino. A expressão da podoplanina foi evidente nos odontoblastos maduros
e diferenciados, nas células secretoras polarizadas, nos ameloblastos, nas fibras de
Tomes, nas células pulpares associadas aos odontoblastos, bem como, nas células
semelhantes ao retículo estrelado, embora nestas células a expressão fosse fraca.
Nos odontomas menos diferenciados a expressão da podoplanina foi detectada no
epitélio do esmalte na região da alça cervical e nos odontoblastos e em suas
extensões dentinárias. A positividade desta proteína foi também evidente nos
ameloblastos secretores mas não nos ameloblastos maduros. O padrão da
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expressão da podoplanina nos odontomas corresponde ao desenvolvimento do
germe dentário e parece ser influenciada pelo estágio de diferenciação da lesão. Os
autores sugeriram que a podoplanina parece participar do processo de diferenciação
das células odontogênicas e que sua habilidade em remodelar a actina do
citoesqueleto e formar filipodia, está envolvida no movimento dos ameloblastos
quando estas células se afastam do esmalte depositado. Por outro lado, quando a
deposição do esmalte se completa, os ameloblastos não se movem mais e portanto,
perdem a expressão da podoplanina. Segundo os autores, os odontoblastos
necessitam da podoplanina para sua movimentação quando da deposição da
dentina secundária pois estas células continuam a formar dentina após a completa
formação do dente. Com base na distribuição da podoplanina nos odontomas, os
autores sugeriram que essa molécula participa das interações entre células epiteliais
odontogênicas e mesênquimais, além de atuar nos processos de diferenciação
celular.
A expressão da podoplanina foi também descrita por Friedrich e Zustin
(2011), em um tumor odontogênico epitelial calcificante. Os autores verificaram que
as células epiteliais basais demonstraram moderada reação para vimentina e forte
expressão membranosa para a podoplanina.

3 Proposição
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3 PROPOSIÇÃO

A partir da análise de tumores odontogênicos benignos, de origem
epitelial sem ectomesênquima ou epitelial com ectomesênquima, localizados na
região dos ossos maxilares, propôs-se:
 verificar a expressão imuno-histoquímica da podoplanina nas células
destes tumores e nos demais componentes tumorais;
 correlacionar a expressão da podoplanina com o índice de proliferação
celular

dos

tumores

odontogênicos

queratocísticos

e

cistos

odontogênicos ortoqueratinizados;
 contribuir com o conhecimento relativo a participação desta proteína no
desenvolvimento e na evolução destas neoplasias benignas.

4 Casuística e Métodos
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS

4.1 OBTENÇÃO E SELEÇÃO DA AMOSTRA

A amostra foi selecionada a partir de tumores odontogênicos benignos
localizados nos ossos maxilares, diagnosticados no período de 1963 a 2009, pelo
Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de Estomatologia- Àrea de
Patologia da Faculdade de Odontologia de Bauru/USP.
Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram:
 diagnóstico de tumor odontogênico benigno, classificados como
epitelial sem ectomesênquima ou epitelial com ectomesênquima,
localizados

nos

ossos

maxilares,

com

base

nos

aspectos

microscópicos em colorações de rotina, seguindo-se a classificação
recomendada pela Organização Mundial da Saúde em 2005 (BARNES
et al., 2005);
 disponibilidade de um corte microscópico adequado e/ou do bloco de
parafina para confecção de novos cortes do tumor odontogênico a ser
analisado;
 disponibilidade de informações clínicas relevantes à pesquisa.

Foram estudados os seguintes tumores odontogênicos benignos:
Epiteliais sem ectomesênquima:
 8 Ameloblastomas;
 9 Tumores odontogênicos adenomatóides;
 25 Tumores odontogênicos queratocísticos;
 1 Tumor odontogênico epitelial calcificante.
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Epiteliais com ectomesênquima
 2 Fibromas ameloblásticos;
 4 Fibroodontomas ameloblásticos;
 5 Tumores odontogênicos císticos calcificantes.

4.2 REGISTRO DOS DADOS CLÍNICOS E MICROSCÓPICOS

As informações clínicas incluíram os dados demográficos do paciente
(sexo, idade, raça) e a história clínica (localização, sintomatologia, características
radiográficas, tempo de duração, associação com síndromes). Estas informações
foram obtidas a partir das fichas clínicas que acompanhavam as peças cirúrgicas
enviadas para exame anatomopatológico e complementadas, quando possível, pela
análise do prontuário.
A análise microscópica das lâminas coradas em Hematoxilina e Eosina foi
realizada por dois examinadores (A.S.C e D.T.O) para confirmação do diagnóstico e
registro

de

algumas

características

histopatológicas

tipicas

dos

tumores

odontogênicos benignos. Com base na última classificação histológica de Tumores
Odontogênicos da Organização Mundial de Saúde (BARNES et al, 2005), os
tumores odontogênicos queratocísticos que apresentavam epitélio com camada
granulosa evidenciada e ortoqueratina foram denominados cistos odontogênicos
queratocísticos, descrição esta utilizada em nosso estudo. Os seguintes critérios
microscópicos foram utilizados para classificação dos tumores odontogênicos
(BARNES et al., 2005):



Ameloblastoma: foram incluídos os dois padrões histopatológicos
distintos: o folicular e o plexiforme. O padrão folicular consistia de
ilhotas e cordões de epitélio odontogênico em um estroma fibroso, com
formações císticas. Tipicamente as células basais das ilhotas epiteliais
eram colunares, hipercromáticas, distribuídas em paliçada, com o
núcleo voltado para a região central da ilhota e com vacúolos
citoplasmáticos. As células centrais das ilhotas epiteliais encontravam-
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se organizadas frouxamente, lembrando as do reticulo estrelado. O
padrão

plexiforme

apresentava

longos

cordões

de

epitélio

odontogênico anastomosados com presença de células lembrando o
retículo estrelado. Em ambos padrões do ameloblastoma, a atividade
mitótica e o pleomorfismo celular eram discretos e um estroma frouxo,
as vezes com áreas císticas, frequentemente observado, assim como a
presença de metaplasia escamosa.

 Tumor odontogênico adenomatóide: presença de células epiteliais
odontogênicas colunares ou cuboidais distribuídas em ilhotas em forma
de rosetas. Entre as células epiteliais e no centro das rosetas, um
material

eosinofilico

e

amorfo

estava

presente.

Um

aspecto

característico do tumor eram as estruturas semelhantes a ductos
limitadas por uma única camada de células epiteliais colunares com
núcleo polarizado para a superfície luminal. Focos e massas globulares
de calcificação e presença de material amorfo foram freqüentemente
encontrados.

 Tumor odontogênico queratocistico: tumor constituído por epitélio
estratificado pavimentoso paraqueratinizado com 5 a 8 camadas de
células epiteliais e com presença de corrugações na camada
superficial. A camada basal apresentava células colunares ou cúbicas,
em paliçadas e hipercromáticas, havia ausência de cristas epiteliais e a
junção epitélio-conjuntivo era tênue, por vezes, com presença de
fendas separando os dois tecidos. Cistos satélites e ilhotas de epitélio
odontogênico estavam presentes na cápsula fibrosa. No lúmen cístico,
havia presença de queratina.

 Cisto odontogênico ortoqueratinizado: As características destes
cistos

eram

semelhantes

aquelas

do

tumor

odontogênico

queratocístico. Entretanto, a identificação de uma camada granulosa
bem evidenciada e a presença superficial de ortoqueratina foram
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características epiteliais para classificação deste cisto. Na cápsula
fibrosa podiam ser encontradas ilhotas epiteliais e cistos satélites. O
lúmen cístico estava quase sempre preenchido por lâminas de
ortoqueratina.

 Tumor odontogênico epitelial calcificante: caracterizado por um
estroma

fibroso

com ilhotas

e

cordões

de

células

epiteliais

odontogênicas poliédricas com citoplasma eosinofílico abundante e
núcleo

gigantesco,

membrana

celular

bem definida

e

pontes

intercelulares evidente. Presença de material hialino, homogêneo e
eosinofilico, frequentemente calcificado.

 Fibroma

ameloblástico:

o

componente

epitelial

desse

tumor

apresentava cordões epiteliais odontogênicos, anastomosados, de
tamanhos variáveis. Nas bordas periféricas desses cordões as células
lembravam as do epitélio interno do órgão do esmalte e mais
centralmente, as do retículo estrelado. O tecido conjuntivo que envolvia
as

células

epiteliais

apresentava

aspecto

mixóide,

contendo

fibroblastos estrelados e com extensões citoplasmática longas,
semelhante a polpa dentária embrionária.

 Fibroodontoma ameloblástico: tumor odontogênico composto por
tecidos

duros

e

caracterizavam-se
anastomosados

moles.
por

Os

componentes

cordões

semelhantes

aqueles

do

epiteliais
encontrados

tecido

mole

odontogênicos
no

fibroma

ameloblástico. Os componentes de tecido duro consistiam em
estruturas dentárias (esmalte e/ou dentina). Os tecidos duros e moles
estavam presentes em proporções variáveis.

 Tumor odontogênico cístico calcificante: tumor com área cística
revestida por um epitélio ameloblastomatoso com formação de células
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A

presença

de

uma

proliferação do epitélio odontogênico adjacente ao tecido conjuntivo e
uma dentina displásica também foi observada em alguns tumores.

4.3 TÉCNICA IMUNO-HISTOQUÍMICA

A marcação imuno-histoquímica da podoplanina baseou-se na técnica da
imunoperoxidase por meio do sistema de detecção ADVANCETMHRP (K4068,
Dako), seguindo-se basicamente as especificações do fabricante e a metodologia
padronizada no Instituto de Pesquisa Lauro de Souza Lima, Bauru, como descrita a
seguir:

 obtenção de cortes microscópicos de 4µm de espessura dos tumores
odontogênicos epiteliais benignos: ameloblastoma, tumor odontogênico
adenomatóide, tumor odontogênico queratocistico, cisto odontogênico
ortoqueratinizado, tumor odontogênico epitelial calcificante, fibroma
ameloblástico, fibroodontoma ameloblástico e tumor odontogênico
cístico calcificante, que foram fixados em formalina e embebidos em
parafina;
 os cortes tumorais foram colocados em lâminas de vidro do tipo
silanizadas (25 x 75 x 1mm, Superfrost Plus Easypath);
 as lâminas contendo os cortes tumorais foram desparafinizadas em
estufa em xilol a 60°C por 30 minutos, xilol a temperatura ambiente por
20 minutos e, em seguida, foram hidratadas com imersão em álcool
absoluto por 6 minutos, imersão em álcool 95% por 2 minutos e
imersão em álcool 70% por 2 minutos;
 lavagem das lâminas em quatro banhos com água destilada;
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 o bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com uma solução de
3% de peróxido de hidrogênio diluído (H 202-30v) e 97% de álcool
metílico por trinta minutos;
 lavagem em quatro banhos de água destilada e imersão na solução
salina tamponada com fosfato (PBS = Phosphate Buffer Saline) por 5
minutos;
 a recuperação antigênica foi realizada por meio da incubação dos
espécimes tumorais em solução de Tampão Citrato 10 mM e pH 6,0. A
panela de pressão (Pascal, S2880, Carpinteira, Califórnia, EUA) foi
preenchida com 450 mL de água destilada e a seguir, as lâminas foram
fervidas em uma temperatura de 98°C, por um período de 3 minutos.
Posteriormente,

as

lâminas

foram

retiradas

da

panela

para

resfriamento durante 20 minutos;
 lavagem das lâminas em solução salina tamponada com fosfato, pH
7,4;
 realizou-se a incubação “overnight” com o anticorpo primário antipodoplanina (Novus Biologicals, Littleton, EUA), no título préestabelecido 1:100, diluído em tampão PBS contendo albumina bovina
(BSA) a 1% (Sigma, A9647, EUA) colocado em câmara úmida e
resfriado em uma temperatura de 2°C a 8°C;
 após a incubação, as lâminas foram mantidas em temperatura
ambiente por 30 minutos;
 lavagem das lâminas em PBS, pH 7,4;
 incubação

com o

anticorpo

secundário

ADVANCETMHRP

Link

(Complexo AB, Carpinteira, Califórnia, EUA) por um período de 30
minutos em temperatura ambiente;
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 lavagem das lâminas em PBS, pH 7,4;
 incubação com o anticorpo secundário ADVANCETMHRP Enzyme
(Complexo AB, Carpinteira, Califórnia, EUA) por um período de 30
minutos em temperatura ambiente;
 lavagem das lâminas em PBS, pH 7,4;
 procedeu-se então, a visualização da reação antígeno-anticorpo por
meio da incubação com a solução de 3,3’ Diaminobenzidina
Tretrahidroclorido (DAB, SIGMA, St Louis, EUA), por 5 cinco minutos
ao abrigo da luz;
 os cortes microscópicos dos tumores odontogênicos foram lavados em
água destilada e, em seguida contra-corados com hematoxilina de
Harris (SIGMA, 63103, St Louis, EUA) por um minuto;
 os cortes tumorais foram lavados em água corrente e destilada e, em
seguida, desidratados em concentração graduais com imersão em
álcool 70%, imersão em álcool 95% e imersão em álcool absoluto,
mergulhados em xilol e montados com resina sintética Permount e
lamínulas;
 um controle positivo e um negativo foram incluídos em cada série de
colorações imuno-histoquímicas realizadas. Para o controle positivo
utilizou-se espécimes de linfangioma humano e para o controle
negativo o anticorpo primário foi substituído pela solução de PBS
(Phosphate Buffered Saline);
 a comparação do índice de proliferação entre tumores odontogênicos
queratocísticos e cistos odontogênicos ortoqueratinizados foi realizada
utilizando-se a técnica imuno-histoquímica da imunoperoxidase por
meio do sistema de detecção ADVANCETMHRP(Dako), de acordo com
a padronização do Laboratório de Patologia Anatomed. Foi utilizado o
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anticorpo anti-Ki-67 na diluição 1:200, sendo a visualização da reação
antígeno-anticorpo realizada com a solução de 3,3’ Diaminobenzidina
Tretrahidroclorido. Como controle positivo do Ki-67 foi empregado
tonsilas palatinas humanas e como controle negativo um corte do
mesmo tecido com a omissão do anticorpo primário.

4.4 AVALIAÇÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA

A avaliação da expressão imuno-histoquímica do anticorpo antipodoplanina, nos tumores odontogênicos epiteliais, sem ectomesêquima e com
ectomêsenquima, localizados nos ossos maxilares, foi realizada percorrendo-se todo
o corte tumoral em um microscópico óptico binocular (Axioskop 2 Plus, ZEISS, Jena,
Alemanha) contendo uma objetiva de 40X.
A avaliação da expressão do anticorpo anti-podoplanina nos diferentes
tumores foi realizada, subjetivamente, sendo classificada em escores: negativo,
positivo forte ou positivo leve. As principais características analisadas em cada tumor
estão descritas a seguir e os dados obtidos incluídos no apêndice 1:

Ameloblastomas:
 pré-ameloblastos:

células

epiteliais

periféricas

prismáticas,

em

paliçada, hipercromáticas e com polarização invertida;
 células semelhantes ao retículo estrelado (localizadas na região central
das ilhotas e cordões epiteliais odontogênicos);
 metaplasia escamosa;
 estroma tumoral.

Tumor odontogênico adenomatóide:
 células epiteliais odontogênicas;
 rosetas epiteliais;
 estruturas ductiformes;
 material eosinofilico entre as células;
 focos de calcificação;
 estroma tumoral.
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Tumor odontogênico queratocístico:
 epitélio: camada basal e supra-basal;
 epitélio: camada superficial com corrugações;
 junção epitélio-conjuntivo;
 cistos satélites;
 paraqueratina;
 ilhotas de epitélio odontogênico na cápsula fibrosa;
 estroma tumoral.

Cisto odontogênico ortoqueratinizado:
 epitélio: camada basal e supra-basal;
 epitélio: camada granulosa;
 epitélio: ortoqueratina;
 ilhotas de epitélio odontogênico na cápsula fibrosa;
 cistos satélites;
 estroma tumoral.

Tumor odontogênico epitelial calcificante:
 epitélio odontogênico;
 células claras com citoplasma vacuolado;
 material eosinofílico;
 focos de calcificação;
 estroma tumoral.

Fibroma ameloblástico:
 epitélio odontogênico: células periféricas e células centrais;
 tecido semelhante a papila dentária.

Fibroodontoma ameloblástico:
 epitélio odontogênico: células periféricas e células centrais;
 ameloblastos;
 reticulo estrelado e estrato intermediario;
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 matriz de esmalte;
 dentina;
 túbulos dentinários;
 odontoblastos;
 tecido semelhante a papila dentária.

Tumor odontogênico cístico calcificante:
 epitélio odontogênico ameloblastomatoso;
 células fantasmas;
 cápsula fibrosa;
 material eosinofílico (dentina displásica);
 focos de calcificação.

4.4.1 Índice de proliferação celular

O índice de proliferação celular nos epitélios, identificado pela coloração
acastanhada dos núcleos corados pelo Ki-67, de 11 tumores odontogênicos
queratocísticos e de 4 cistos odontogênicos ortoqueratinizados foi quantificado e
expresso em porcentagem de células positivas. Foram contadas 400 células
epiteliais em cada tumor utilizando-se um microscópico óptico binocular (Axioskop 2
Plus, ZEISS, Jena, Alemanha) contendo uma objetiva de 40X. A porcentagem de
células imunomarcadas pelo anticorpo anti-Ki-67 foi inicialmente obtida para cada
tumor ou cisto avaliado, sendo posteriormente, calculada a média do total de lesões
analisadas.

O

índice

de

proliferação

celular

dos

tumores

odontogênicos

queratocísticos e dos cistos odontogênicos ortoqueratinizados. foi então dividido,
pela média das lesões, em dois grupos: 25% e 25% de células epiteliais positivas
para Ki-67.

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A comparação entre o índice de proliferação e a expressão da
podoplanina nos tumores odontogênicos queratocísticos e nos cistos odontogênicos
ortoqueratinizado foi realizada pelo teste de Coeficiente de Correlação de Spearman
com nível de significância de 5% (p0,05).
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4.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO

As fotomicrografias apresentadas neste trabalho foram obtidas por meio
de um microscópio óptico binocular Axioshop 2 Plus, (Zeiss, Jena, Alemanha)
acoplado a um microcomputador contendo um sistema de aquisição e análise de
imagens (Axiovision 4.6, Zeiss).

4.7 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo em reunião de 29
de setembro de 2010, sob o número 099/2010.
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5 RESULTADOS

5.1 CASUÍSTICA
Após a realização do levantamento dos tumores odontogênicos benignos
localizados nos ossos maxilares, diagnosticados no período de 1963 a 2009, pelo
Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de Estomatologia, Área de
Patologia da Faculdade de Odontologia de Bauru/USP, foram selecionados alguns
tumores que se encaixaram nos critérios de inclusão da pesquisa. Assim sendo, a
amostra

foi

constituída

de

8

ameloblastomas,

9

tumores

odontogênicos

adenomatóides, 20 tumores odontogênicos queratocísticos, 5 cistos odontogênicos
ortoqueratinizados,

1

tumor

odontogênico

epitelial

calcificante,

2

fibromas

ameloblásticos, 4 fibroodontomas ameloblásticos e 5 tumores odontogênicos císticos
calcificantes, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1 - Distribuição dos tumores odontogênicos utilizados neste
Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 1963 a 2009.

estudo.

TUMORES ODONTOGÊNICOS

N

%

Ameloblastoma

8

14,81

Tumor Odontogênico Adenomatóide

9

16,67

Tumor Odontogênico Queratocístico

20

37,04

Cisto Odontogênico Ortoqueratinizado

5

9,26

Tumor Odontogênico Epitelial Calcificante

1

1,85

Fibroma Ameloblástico

2

3,70

Fibroodontoma Ameloblástico

4

7,41

Tumor Odontogênico Cístico Calcificante

5

9,26

TOTAL

54

100

N: número de tumores odontogênicos benignos
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E CLÍNICA DA POPULAÇÃO DE ESTUDO

Para caracterização demográfica, clínica e microscópica, os tumores
odontogênicos benignos foram divididos em dois grupos com base na Classificação
de Tumores da Organização Mundial da Saúde publicada em 2005 (BARNES et al.,
2005,p. 284):
 Tumores epiteliais sem ectomesênquima
 Tumores epiteliais com ectomesênquima

5.2.1 Tumores odontogênicos epiteliais sem ectomesênquima

Em nossa amostra de 54 tumores odontogênicos, o tumor odontogênico
queratocístico representou a lesão mais freqüente (37,04% dos tumores), seguido
pelo tumor odontogênico adenomatóide (16,67%) e pelo ameloblastoma (14,81%). A
distribuição percentual dos tumores odontogênicos de acordo com as características
clínicas pode ser visualizada na Tabela 2.
Neste estudo a maioria dos tumores odontogênicos benignos epiteliais
ocorreram em indivíduos do sexo feminino e da raça branca. Dentre os tumores
odontogênicos queratocísticos, houve um predomínio do sexo masculino, conforme
descrito na Tabela 2.
A menor idade encontrada nos pacientes com os tumores odontogênicos
epiteliais sem ectomesênquima, na época do diagnóstico, foi de 9 anos e a máxima
foi de 69 anos, sendo a idade média dos indivíduos da amostra de 28,79. Devemos
destacar que esta média de idade foi calculada de um total de 37 pacientes, pois em
17 pacientes não foi possível obter esta informação, conforme visualizado na Tabela
2.
A localização mais comum dos tumores odontogênicos benignos epiteliais
nos ossos maxilares (Tabela 2) foi a mandíbula, principalmente na região posterior
(17 pacientes), exceção feita aos tumores odontogênicos adenomatóides que
ocorreram predominantemente na maxila. Clinicamente, os tumores odontogênicos
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epiteliais sem ectomesênquima foram descritos como assintomáticos na maioria dos
pacientes sendo radiograficamente caracterizados, quase sempre, como lesões
radiolúcidas

uniloculares

(Tabela

2).

Em

quatro

pacientes,

os

tumores

odontogênicos queratocísticos ocorreram como parte da Síndrome dos carcinomas
basocelulares nevóides (Síndrome de Gorlin Goltz).
Entre os oito ameloblastomas estudados, cinco ocorreram na mandíbula
(três na região posterior e dois na região anterior) e três na maxila (um afetando
somente a região posterior e o outro se estendendo da região anterior para posterior
com envolvimento dos dentes 21 a 25, 64 e 65). Radiograficamente, os
ameloblastomas caracterizavam-se por apresentarem áreas radiolúcidas sendo duas
destas, com aspecto multilocular. O aumento volumétrico com expansão da cortical
óssea na região tumoral foi observado em cinco pacientes. Em um dos pacientes a
presença do tumor na maxila foi associada ao velamento do seio maxilar. Na maioria
dos pacientes, os ameloblastomas eram assintomáticos, entretanto em dois
pacientes houve relato de sintomatologia dolorosa.
A

localização

mais

freqüente

dos

nove

tumores

odontogênicos

adenomatóides estudados foi a região anterior da maxila (seis pacientes),
envolvendo principalmente a região de incisivos a canino, três destes tumores
estavam associados a dente não irrompido e um destes envolvia um dente
supranumerário impactado. Dois tumores odontogênicos adenomatóides ocorreram
na mandíbula, um na região posterior e o outro na região anterior. Em um paciente
não foi possível obter informação sobre a localização tumoral (Tabela 2).
Radiograficamente, quatro tumores odontogênicos adenomatóides foram descritos
como radiolúcidos com pontos radiopacos, três como lesões inteiramente
radiolúcidas sendo duas com bordas bem delimitadas. Clinicamente, seis pacientes
apresentaram abaulamento das corticais ósseas na região tumoral, quatro destes
com deslocamento das raízes dos dentes envolvidos. Um tumor odontogênico
adenomatóide foi descoberto em exame radiográfico de rotina.
Vinte tumores odontogênicos queratocísticos foram analisados neste
estudo. Dos 13 tumores odontogênicos queratocísticos localizados na mandíbula, 11
ocorreram na região posterior sendo quatro, associados a terceiros molares não
irrompidos. Cinco destes tumores afetaram a região anterior da maxila e em dois
pacientes não foi possível obter esta informação. Clinicamente, o abaulamento das
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corticais ósseas foi registrado em cinco tumores odontogênicos queratocísticos (3 na
mandíbula e 2 na maxila). Quanto a sintomatologia dolorosa, sete pacientes
relataram que os tumores eram assintomáticos e em 13 pacientes não foi possível
analisar esta informação (Tabela 2). Radiograficamente, os tumores odontogênicos
queratocísticos caracterizaram-se por áreas radiolúcidas uniloculares.
Dos cinco cistos odontogênicos ortoqueratinizados incluídos nesta
amostra, três ocorreram na região da mandíbula, envolvendo o ângulo e o ramo
mandibular e dois na região posterior da maxila, sendo um deles associado com o
dente

28

não

irrompido.

Radiograficamente,

os

cistos

odontogênicos

ortoqueratinizados eram lesões radiolúcidas com contornos nítidos e, apenas um
deles causou expansão das corticais ósseas. Todos os cistos odontogênicos
ortoqueratinizados eram assintomáticos de acordo com as informações dos
pacientes (Tabela 2).
O único tumor odontogênico epitelial calcificante (tumor de Pindborg)
estudado (Tabela 2), ocorreu na região anterior de mandíbula. Clinicamente o tumor
foi descrito como uma tumefação de consistência firme e textura lisa, assintomática
e com sete anos de evolução. Radiograficamente, o tumor consistia de área
radiolúcida multilocular de limites irregulares que se estendia do dente 31 ao 43 e
provocava expansão da cortical óssea com deslocamento das raízes dentárias.

5.2.2 Tumores odontogênicos epiteliais com ectomesênquima

Os tumores odontogênicos benignos epiteliais com ectomesênquima
selecionados para este estudo totalizaram 11 lesões, representadas pelo fibroma
ameloblástico

(3,7%

dos

tumores

odontogênicos

incluídos

neste

estudo)

fibroodontoma ameloblástico (7,41%) e pelo tumor odontogênico cístico calcificante
(9,26%).
A análise dos tumores odontogênicos benignos deste grupo mostrou uma
maior freqüência em pacientes do sexo feminino e raça branca, exceto para os
tumores odontogênicos císticos calcificantes onde dos 5 pacientes selecionados,
três eram da raça negra conforme descrito na Tabela 3.
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Na época do diagnóstico dos tumores odontogênicos deste grupo, a
menor idade dos pacientes foi de 4 anos e a máxima de 43 anos, sendo a idade
média 19,75. Os tumores odontogênicos epiteliais com ectomesênquima ocorreram
principalmente em pacientes com idade acima de 19 anos (Tabela 3).
A localização mais comum para os tumores odontogênicos benignos
deste grupo foi a região posterior da mandíbula, entretanto, dois tumores
odontogênicos císticos calcificantes ocorreram na maxila, conforme ilustrado na
Tabela 3.
Dois fibromas ameloblásticos foram selecionados para o estudo (Tabela
3). Clinicamente, um dos pacientes apresentava um aumento volumétrico com
expansão da cortical óssea na região retromolar da mandíbula. O aspecto
radiográfico foi de uma área radiolúcida multilocular estendendo-se do segundo
molar até o processo coronóide. Não foi possível obter informações clínicas do outro
paciente com fibroma ameloblástico.
A localização dos quatro fibroodontomas ameloblásticos estudados foi a
região posterior da mandíbula (região de terceiros molares) com extensão para o
corpo e ângulo. Três destes tumores estavam associados a dentes não irrompidos,
sendo um deles um supranumerário e o outro o dente 48. Radiograficamente, os
fibroodontomas

ameloblásticos

eram

lesões

radiopacas

bem

delimitadas,

circunscritas por halo radiolúcido e apenas um destes apresentou aspecto
radiográfico multilocular. Em um fibroodontoma ameloblástico houve expansão da
cortical óssea mandibular. Todos os tumores eram assintomáticos.
Dos cinco tumores odontogênicos císticos calcificantes incluídos neste
estudo, dois estavam localizados na mandíbula, dois na maxila e em um tumor não
foi possível obter esta informação (Tabela 3). A ausência de sintomatologia dolorosa
foi relatada por dois pacientes. Radiograficamente, dois tumores eram radiopacos,
um com aspecto multilocular e um tumor odontogênico cístico calcificante era
radiolúcido com focos radiopacos provocando reabsorção óssea.
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Tabela 2 - Distribuição das características demográficas e clínicas dos pacientes
com tumores odontogênicos benignos epiteliais sem ectomesênquima.
Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, Bauru, 1963 a 2009.
AM

TOA

TOQ

COO

TOEC

N

N

N

N

N

Masculino

2

2

11

3

1

Feminino

6

7

9

2

0

Branca

7

7

18

5

1

Não Branca

1

2

2

0

0

 28 anos

3

6

11

3

1

> 28anos

4

0

8

1

0

Maxila

3

6

5

2

0

Mandíbula

5

2

13

3

1

Não informado

0

1

2

0

0

Unilocular

3

7

15

3

0

Multilocular

2

0

0

0

1

Sim

5

6

5

1

1

Não

1

1

6

3

0

TOTAL

8

9

20

5

1

Variável
Sexo

Raça

Idade#

Localização

Aspecto radiográfico#

Expansão cortical Óssea#

N: número de pacientes; AM: Ameloblastoma, TOA: Tumor odontogênico adenomatóide, TOQ: Tumor
odontogênico queratocístico, COO: Cisto odontogênico ortoqueratinizado, TOEC: Tumor
odontogênico epitelial calcificante, # excluídos pacientes com informações ignoradas.
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Tabela 3 - Distribuição das características demográficas e clínicas dos pacientes
com tumores odontogênicos benignos epiteliais com ectomesênquima.
Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, Bauru, 1963 a 2009.
FA

FOA

TOCC

N

N

N

Masculino

0

1

0

Feminino

1

3

4

Branca

1

4

1

Não Branca

0

0

3

 19anos

0

3

1

> 19anos

1

1

2

Maxila

0

0

2

Mandíbula

1

4

2

Não informado

0

0

1

Unilocular

0

3

3

Multilocular

1

1

1

Sim

1

1

3

Não

0

1

1

TOTAL

1

4

5

Variável
Sexo#

Raça#

Idade#

Localização#

Aspecto radiográfico#

Expansão cortical óssea#

N: número de pacientes; FA: Fibroma ameloblástico, FOA: Fibroodontoma ameloblástico,
TOCC: Tumor odontogênico cístico calcificante, # excluídos pacientes com informação ignorada.
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5.3 ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA

Todos os tumores odontogênicos foram analisados, microscopicamente,
em Hematoxilina e eosina para confirmação do diagnóstico. A seguir, estão descritas
as principais características microscópicas observadas e os resultados da expressão
imuno-histoquímica da podoplanina nos diferentes grupos de tumores odontogênicos
deste

estudo.

Nos

tumores

odontogênicos

queratocísticos

e

nos

cistos

odontogênicos ortoqueratinizados também foram descritos os resultados da
imunomarção com o anticorpo anti-Ki-67.

5.3.1 Tumores odontogênicos epiteliais sem ectomesênquima

Ameloblastoma

Ao exame microscópico em hematoxilina e eosina (Figuras 1A, 1C e 1E)
dois padrões de ameloblastomas foram identificados: o folicular e o plexiforme. O
ameloblastoma folicular foi caracterizado por ilhotas e cordões de epitélio
odontogênico com formações císticas, de permeio a um estroma fibroso. As células
das ilhotas epiteliais eram colunares, hipercromáticas e estavam dispostas em
paliçada, sendo as células centrais organizadas frouxamente, lembrando aquelas do
reticulo estrelado. O ameloblastoma acantomatoso, um subtipo do folicular, também
foi observado com presença de ilhotas de epitélio odontogênico contendo metaplasia
escamosa no interior, conforme visualizado na Figura 1C.
No

ameloblastoma

plexiforme

(Figura

1A)

as

células

epiteliais

odontogênicas eram semelhantes aquelas do ameloblastoma folicular (Figura 1C),
porém, ora estavam dispostas em cordões, ora organizadas formando um arranjo
plexiforme. Um escasso estroma de tecido conjuntivo foi observado de permeio as
células epiteliais odontogênicas.
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podoplanina nos ameloblastomas

plexiformes foi encontrada fortemente na membrana e citoplasma das células
colunares periféricas cuboidais dispostas em arranjo plexiforme (Figuras 1B e 1F). A
ausência desta expressão foi encontrada no escasso estroma de tecido conjuntivo.
Nos ameloblastomas foliculares a expressão da podoplanina foi membranosa e
citoplasmática nas células periféricas das ilhotas epiteliais e ausente nas células
centrais arranjadas frouxamente lembrando reticulo estrelado do órgão do esmalte
(Figura 1D). No subtipo acantomatoso a marcação permaneceu membranosa e
citoplasmática nas células periféricas das ilhotas epiteliais e ausente nas áreas
centrais que apresentavam metaplasia escamosa (Figura 1D).

Tumor odontogênico adenomatóide
Ao exame microscópico em coloração de hematoxilina e eosina, os
tumores odontogênicos adenomatóides apresentavam cavidade cística com
proliferação de células epitelias, ora formando cordões ou ilhotas, ora distribuídas
aleatoriamente (Figura 2A). Em algumas regiões as células epiteliais formavam
estruturas semelhantes a rosetas ou com características ductiformes contendo ou
não material hialino no lúmen (Figura 2B) De permeio as células epiteliais
odontogênicas foi encontrado pequenos focos de calcificação. O estroma tumoral foi
caracterizado por tecido conjuntivo. Os focos de calcificação estiveram presente em
sete tumores, sendo que em um desses tumores foi observado extensas áreas de
calcificações.
Na análise imuno-histoquímica, uma forte expressão membranosa da
podoplanina foi encontrada na grande maioria das células epiteliais odontogênicas
que formavam cordões e ilhotas Algumas vezes, a expressão da podoplanina foi
também observada no citoplasma destas células epiteliais (Figuras 2C e 2D). Notouse ainda, uma positividade da podoplanina nas células cúbicas, poliédricas e
polarizadas das estruturas ducto-like, bem como naquelas que formavam estruturas
semelhantes a rosetas (Figuras 2C e 2D). As áreas de calcificação observadas de
permeio as células epiteliais odontogênicas foram negativas para a podoplanina
(Figura 2D), bem como, o estroma de tecido conjuntivo.
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Figura 1 - Características microscópicas dos ameloblastomas. Em A, observar o
padrão plexiforme do ameloblastoma e em C o padrão folicular contendo células
epiteliais odontogênicas colunares, dispostas em paliçada e com núcleo voltado para
o interior da ilhota, semelhante a pré-ameloblastos. No interior da ilhota epitelial as
células lembravam o retículo estrelado do órgão do esmalte e algumas
apresentavam metaplasia escamosa (C). Em B e D observar detalhes da expressão
da podoplanina nos ameloblastomas ilustrados em A e C. A expressão da
podoplanina foi encontrada na membrana e citoplasma das células epiteliais
odontogênicas no ameloblastoma plexiforme (B) e folicular (D). Em D notar a
imunopositividade para podoplanina nas células semelhante aos pré-ameloblastos e
ausência desta expressão nas células que lembram o retículo estrelado, nos focos
de metaplasia escamosa e no estroma tumoral de tecido conjuntivo. Em E observar
o ameloblastoma plexiforme em continuidade com a mucosa bucal e a forte
imunomarcação da podoplanina nas células epiteliais odontogênicas. (A, C e E =
Hematoxilina e Eosina, B, D, e F = Imuno-histoquímica anti-podoplanina, Aumento
original A e B = 400x, B e C = 200x, D e E = 100x)
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Figura 2 - Tumor odontogênico adenomatóide. Em A e B observar diversos cordões
epiteliais odontogênicos, ora finos e em outras regiões formando estruturas
ductiformes ou dispostos em formas rosetas. Em C e D, detalhes da forte
imunoexpressão

da

podoplanina

na

membrana

e

citoplasma

do

epitélio

odontogênico com formação de estruturas ductiformes e de rosetas. Em D, observar
que nos focos de calcificação não houve expressão da podoplanina. (A e B =
Hematoxilina e Eosina, C e D = Imuno-histoquímica anti-podoplanina, Aumento
original A = 50x, B = 200x, C e D = 400x)
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Tumor odontogênico queratocístico

Ao exame microscópico em hematoxilina e eosina, o tumor odontogênico
queratocístico (Figura 3A) foi caracterizado por uma área cística revestida por um
epitélio estratificado pavimentoso paraqueratinizado, com a presença de 5 a 8
camadas de células, com corrugações na camada superficial e ausência de cristas
epiteliais. As células da camada basal eram hipercromáticas, cuboidais e estavam
dispostas em paliçadas. Uma tênue junção epitélio-conjuntivo foi observada,
inclusive com a presença de áreas de completa disjunção entre os dois tecidos
(Figura 3A) Algumas formações císticas (cistos satélites), revestidas por um epitélio
com as mesmas características do cisto principal, também foram encontradas no
interior do tecido conjuntivo. Em alguns tumores, focos de células inflamatórias
crônicas foram observados, bem como, a presença de queratina no interior do lúmen
cístico.
Na análise imuno-histoquímica, uma forte expressão da podoplanina foi
encontrada na membrana celular e no citoplasma das células epiteliais da camada
basal e supra-basal de todos os tumores odontogênicos queratocísticos como pode
ser visualizado na Figura 3C. Não houve expressão da podoplanina nas células
epiteliais superficiais e no tecido conjuntivo subjacente ao epitélio odontogênico
(Figura 3C), exceto para os vasos linfáticos, que quando presentes foram
imunopositivos para a podoplanina. As células periféricas dos cistos satélites
presente no tecido conjuntivo demonstraram uma imunorreatividade membranosa e
citoplasmática para a podoplanina.

Cisto odontogênico ortoqueratinizado

Em hematoxilina e eosina, o cisto odontogênico ortoqueratinizado
apresentou um epitélio estratificado pavimentoso, sem cristas e com camada
granulosa bem evidenciada (Figura 3B). Superficialmente no epitélio ou no interior
do cisto, observamos camadas de ortoqueratina (Figura 3B). A junção epitélioconjuntivo apresentava-se frouxa, com áreas de fendas e regiões de completa
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disjunção entre os dois tecidos. Focos de discreto infiltrado inflamatório crônico
foram encontrados no tecido conjuntivo próximo ao epitélio do cisto odontogênico
ortoqueratinizado.
Os cistos odontogênicos ortoqueratinizados apresentaram uma expressão
variável da podoplanina. Algumas células da camada basal mostravam uma discreta
expressão membranosa e citoplasmática da podoplanina, enquanto em outras
regiões, as células da camada basal e supra-basal não expressaram a proteína
(Figura 3D). A imunomarcação da podoplanina também foi observada em pequenos
focos da cápsula fibrosa, subjacente ao epitélio odontogênico.

5.3.2 Correlação da podoplanina com o índice de proliferação celular

A distribuição dos cistos odontogênicos ortoqueratinizados e dos tumores
odontogênicos queratocísticos de acordo com o índice de proliferação celular obtido
pela imunomarcação com o anticorpo anti-Ki-67 e a intensidade da expressão da
podoplanina, seguem ilustrado na Tabela 4e 5, respectivamente.
O teste de Coeficiente de Correlação de Spearman mostrou uma forte
correlação (r=0,68) com um nível considerável de significância de p= 0,006 entre a
positividade para a podoplanina e o maior índice de proliferação celular obtido pelo
Ki-67, nos cistos odontogênicos ortoqueratinizados e nos tumores odontogênicos
queratocísticos, conforme visualizado na Tabela 6.
A imunoexpressão do Ki-67 nas células epiteliais dos tumores
odontogênicos queratocísticos e dos cistos odontogênicos ortoqueratinizados,
ilustrados, respectivamente, nas Figuras 3E e 3F, pode ser identificada pela
coloração castanha dos núcleos nas camadas basal e supra-basal do epitélio.
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Tabela 4 - Distribuição dos cistos odontogênicos ortoqueratinizados e dos tumores
odontogênicos queratocísticos de acordo com o índice de proliferação
celular baseado na imunomarcação com Ki-67.
COO

TOQ

Ki-67

N

%

N

%

 18,97 %

4

100%

1

9,09%

> 18,97 %

-

-

10

90,91%

TOTAL

4

100%

11

100%

N: número de tumores; COO: Cisto odontogênico ortoqueratinizado, TOQ: Tumor odontogênico
queratocístico.

Tabela 5 - Distribuição dos cistos odontogênicos ortoqueratinizados e dos tumores
odontogênicos queratocísticos de acordo com a expressão da
podoplanina.
EXPRESSÃO DA PODOPLANINACOO

TOQ

Escores

N

%

N

1

2

50%

-

2

2

50%

-

3

-

5

45,45%

4

-

6

54,55%

TOTAL

4

11

100%

100%

%

N: número de tumores; COO: Cisto odontogênico ortoqueratinizado, TOQ: Tumor odontogênico
queratocístico; Escores:1:ausente,2:leve,3:moderado e 4:forte.

Tabela 6 - Correlação entre o índice de proliferação celular baseado no Ki-67 e a
expressão da podoplanina nos 11 tumores odontogênicos
queratocísticos e nos 4 cistos odontogênicos ortoqueratinizados.
Coeficiente de Correlação de Spearman

Ki-67 x podoplanina

R

p

0,68

0,006*

Teste de Coeficiente de Correlação de Spearman ― ρ: significante para p0,05.
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Figura 3 - Tumor

odontogênico

queratocístico

e

Cisto

odontogênico

ortoqueratinizado. Em A e B observar a área cística revestida por epitélio
estratificado pavimentoso paraqueratinizado (A) e ortoqueratinizado (B) sem cristas
epiteliais. Subjacente ao epitélio a cápsula fibrosa com ausência de células
inflamatórias (A e B). Em C, notar a forte expressão da podoplanina membranosa e
citoplasmática nas células epiteliais da camada basal e supra-basal do tumor
odontogênico queratocístico. Em D, ausência da expressão da podoplanina nas
células epiteliais do cisto odontogênico ortoqueratinizado e fraca expressão desta
proteína no vaso linfático presente na parede fibrosa (controle interno). Na
imunomarcação com o anticorpo anti-Ki-67 notamos a maior imunopositividade
nuclear das células epiteliais do revestimento cístico dos tumores odontogênicos
queratocísticos

(E)

quando

comparado

com

os

cistos

odontogênicos

ortoqueratinizados (F). (A e B = Hematoxilina e Eosina, C e D = Imuno-histoquímica
anti-podoplanina, E e F= Imuno-histoquímica anti-Ki-67, Aumento original A, B e D =
200x, C, E e F = 400x)
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Tumor odontogênico epitelial calcificante

Ao examinar o corte microscópico a partir da coloração hematoxilina e
eosina o tumor odontogênico epitelial calcificante apresentou cordões de células
epiteliais poliédricas com citoplasma eosinofilico, pontes intercelulares, poucas
figuras de mitoses. De permeio aos cordões de células epiteliais, notou-se presença
de material hialino, homogêneo e com alguns focos de calcificação distrófica. Na
periferia da lesão observou-se presença de células vacuoladas e com citoplasma
claro (Figura 4A e 4B).
O tumor submetido a imuno-histoquímica pelo anticorpo anti-podoplanina
revelou a presença marcante da podoplanina, principalmente na membrana de
células epiteliais odontogênicas vacuoladas com citoplasma claro, localizadas na
região periférica da lesão (Figura 4C). Na região central do tumor poucos cordões de
epitélio odontogênico com expressão membranosa e citoplasmática heterogênea da
podoplanina foram observados (Figura 4D). Nas áreas de material eosinofilico de
permeio as células epitelias odontogênicas, incluindo os focos de calcificação, a
expressão da podoplanina foi negativa.
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Figura 4 - Tumor odontogênico epitelial calcificante. Em A e B observar as células
epiteliais odontogênicas, dispostas em cordões, algumas com citoplasma claro,
vacuolado, de permeio a um material eosinofílico, amorfo. A imuno-histoquímica (C)
revelou expressão forte da podoplanina na membrana e citoplasma das células
epiteliais odontogênicas, principalmente naquelas localizadas na periferia tumoral.
Na área central do tumor (D), a imunomarcação membranosa e citoplasmática para
esta proteína nas células epiteliais variou de leve a moderada e nas regiões do
material amorfo localizado entre os cordões epiteliais não houve expressão da
podoplanina. (A e B = Hematoxilina e Eosina, C e D = Imuno-histoquímica antipodoplanina, Aumento original A, B, C e D = 200x)
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5.3.3 Tumores odontogênicos epiteliais com ectomesênquima

Fibroma ameloblástico
Ao analisar este tumor em coloração de hematoxilina e eosina
observamos

a

presença

de

proliferação

de

cordões

e

ilhotas

epiteliais

odontogênicas, algumas dessas ilhotas possuíam de 1 a 2 camadas de células
cuboidais, enquanto outras apresentavam células colunares periféricas, semelhante
ao epitélio interno do órgão de esmalte que circundavam uma região central de
células arranjadas frouxamente. De permeio a este epitélio odontogênico
encontramos um ectomesênquima intensamente celularizado semelhante a papila
dentária (Figura 5A).
Na análise imuno-histoquimica (Figura 5B), foi encontrada uma forte
expressão da podoplanina na membrana e citoplasma nas células epiteliais
odontogênicas periféricas das ilhotas e cordões e na área central essa expressão foi
moderada. Não houve expressão da podoplanina nas células do ectomesênquima.

A

B

Figura 5 - Fibroma Ameloblástico. Em A, observar os cordões epiteliais
odontogênicos dispostos em um ectomesênquima altamente celularizado. Na imunohistoquímica (B), pode-se observar a forte expressão da podoplanina na membrana
e citoplasma das células periféricas e moderada na região central dos cordões
epiteliais odontogênicos. Não houve expressão da podoplanina nas células do
ectomesênquima. (A = Hematoxilina e Eosina, B = Imuno-histoquímica antipodoplanina, Aumento original A = 100x, B = 200x)
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Fibroodontoma ameloblástico

Ao exame microscópico em coloração de hematoxilina e eosina, o
fibroodontoma ameloblástico foi caracterizado por cordões epiteliais odontogênicos
organizados como órgãos do esmalte compostos por ameloblastos e retículo
estrelado. Células semelhantes a odontoblastos também foram observadas em
contato com a dentina. Os tecidos duros presentes, esmalte e dentina, estavam
depositados de forma desorganizada como pode ser observado na Figuras 6A e 6B.
Na análise imuno-histoquímica deste tumor odontogênico (Figuras 6C,
6D, 6E e 6F), a expressão da podoplanina foi forte na membrana e citoplasma dos
cordões epiteliais odontogênicos, e nas células semelhantes ao retículo estrelado,
estrato intermediário, nos odontoblastos e nos ameloblastos secretores. A expressão
da podoplanina foi moderada nas extensões citoplasmática dos odontoblastos
presentes nos túbulos dentinários (Figura 6F). Nos ameloblastos reduzidos do órgão
do esmalte (Figura 6C) e tecidos parcialmente mineralizados (matriz de esmalte =
Figura 6E) ou completamente mineralizados (dentina) não foram evidenciados
expressão da podoplanina.

Tumor odontogênico cístico calcificante

A análise microscópica dos tumores odontogênico cístico calcificante em
hematoxilina e eosina, mostrou presença de um epitélio odontogênico revestindo
uma cavidade cística com projeções em direção ao lúmen. No interior do epitélio
observamos presença de células fantasmas, que por vezes se fusionavam e
formavam áreas de grandes calcificações (Figura 7A e 7B).
Na análise imuno-histoquímica (Figuras 7C e 7D) a forte expressão da
podoplanina foi encontrada na membrana e citoplasma das células epiteliais
odontogênicas que revestiam a cavidade cística. Nas células fantasmas, nas áreas
calcificadas e na parede fibrosa não houve expressão da podoplanina (Figura 7C e
7D).
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Figura 6 - Fibroodontoma ameloblástico. Em A e B, observar o tecido duro (dentina)
e a matriz de esmalte de permeio as células epiteliais odontogênicas e ao
ectomesênquima. Na imuno-histoquímica, não houve expressão da podoplanina nos
ameloblastos não secretores (C) entretanto, a forte expressão desta protéina foi
observada nas células logo acima destes ameloblastos. Nos odontoblastos em
contato com a dentina e nas células que se assemelham ao retículo estrelado houve
uma moderada expressão da podoplanina (D). Nos ameloblastos secretores (E)
notar a forte expressão da proteína, bem como, nas extensões celulares dos
odontoblastos presentes no interior dos túbulos dentinários (F). (A e B =
Hematoxilina e Eosina, C,D,E,F = Imuno-histoquímica anti-podoplanina, Aumento
original A = 100x, B = 200x, C, D, E e F = 400x)
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Figura 7 - Tumor odontogênico cístico calcificante. Em A e B, observar a presença
do epitélio odontogênico e das células fantasmas com coloração eosinofilica. Na
imuno-histoquímica (C e D), a expressão da podoplanina foi forte nas células
epiteliais odontogênicas que revestia a cavidade cística, e ausente nas células
fantasmas. (A e B = Hematoxilina e Eosina, C e D = Imuno-histoquímica antipodoplanina, Aumento original A = 100x, B = 400x, C = 100x, D = 200x)
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6 DISCUSSÃO

A podoplanina humana é uma glicoproteína transmembrana que se
expressa em células de origem epitelial e mesenquimal (SCHACHT et al., 2005;
WICKI; CHRISTOFORI, 2007; CIMPEAN; RAICA, 2007; KALOF; COOPER, 2009;
HATA et al., 2010). Sua especificidade para o endotélio dos vasos linfáticos, mas
não para as células endoteliais dos vasos sanguíneos (BREITENEDER-GELEFF et
al., 1999) tornou esta molécula um marcador biológico específico para os vasos
linfáticos (FUKUNAGA, 2005; KALOF; COOPER, 2009).
Em tumores malignos sólidos da região de cabeça e pescoço, como o
carcinoma espinocelular, a expressão da podoplanina em células epiteliais
neoplásicas vem sendo associada com a invasão, disseminação e progressão
tumoral e consequentemente, com um pior prognóstico para os pacientes (YUAN et
al., 2006; ALMEIDA, 2009; KREPPEL et al., 2010; HUBBER et al., 2010).
Nos últimos anos, alguns pesquisadores detectaram a expressão da
podoplanina em tecidos normal ou neoplásico de origem odontogênica (SAWA;
IWASAWA; ISHIKAWA, 2008; GONZÁLEZ-ALVA et al., 2010; ZUSTIN; SCHEUER;
FRIEDRICH, 2010; IMAIZUMI et al., 2010; OKAMOTO et al., 2010), entretanto, sua
função exata nestes tecidos ainda não foi esclarecida. Portanto, este trabalho foi
idealizado visando trazer contribuições relacionadas à presença da podoplanina nas
células e demais estruturas presentes nos tumores odontogênicos epiteliais
benignos dos ossos maxilares.
Para uma melhor caracterização de nossa amostra, as informações
clínicas dos pacientes portadores dos tumores odontogênicos epiteliais obtidas, na
sua grande maioria, das fichas clínicas que acompanhavam as peças cirúrgicas
foram descritas e encontram-se sumarizadas nas Tabelas 3 e 4. Estas informações,
com poucas exceções, reproduzem um perfil bastante conhecido para estes tumores
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odontogênicos descritas na literatura pertinente (BARNES et al., 2005, NEVILLE et
al. 2002).
Em uma análise geral, a expressão da podoplanina foi observada na
maioria dos tumores odontogênicos epiteliais com e sem ectomesênquima.
Principalmente nas células epiteliais odontogênicas e em células ectomesenquimais
como os odontoblastos, uma forte imunoexpressão membranosa desta proteína foi
frequentemente encontrada, por vezes envolvendo também o citoplasma celular.
Nos ameloblastomas (Figuras 1B, 1D e 1F), por exemplo, nossos
resultados mostraram uma expressão membranosa e citoplasmática da podoplanina
nas células periféricas das

ilhotas epiteliais que lembravam pré-ameloblastos e

ausência desta expressão nas células centrais semelhantes ao retículo estrelado do
órgão do esmalte (Figuras 1D). No estroma tumoral composto por um tecido
conjuntivo fibroso não houve expressão da podoplanina. Adicionalmente, as áreas
de metaplasia escamosa, presente nas ilhotas odontogênicas dos ameloblastomas,
também não apresentaram positividade para a podoplanina (Figura 1D).
Estes resultados reforçam os achados prévios de González-Alva et al.
(2009) e de Zustin; Scheuer; Friedrich (2010), que descreveram uma forte expressão
da podoplanina nos ameloblastomas, principalmente nas células epiteliais colunares,
semelhantes aos ameloblastos, e a ausência desta imunomarcação nas células
centrais que lembravam o retículo estrelado do órgão do esmalte. Estes autores
(GONZÁLEZ-ALVA et al., 2010; ZUSTIN; SCHEUER; FRIEDRICH, 2010) também
descreveram a perda da expressão da podoplanina nas áreas queratinizadas
(metaplasia

escamosa)

dos

ameloblastomas

com

padrão

acantomatoso.

Concordamos com estes autores (GONZÁLEZ-ALVA et al., 2010) ao sugerirem que
a podoplanina pode ser um marcador biológico útil na classificação dos tumores
odontogênicos e na identificação das células com maior capacidade de maturação
tendo em vista, a ausência desta proteína nas células em fase terminal de
diferenciação (regiões queratinizadas) dos ameloblastomas.
Se compararmos a imunolocalização da podoplanina nos ameloblastomas
com aquela observada no órgão do esmalte dos germes dentários, verificamos que
as expressões celulares são semelhantes ou seja, durante a odontogênese (SAWA;
IWASAWA; ISHIKAWA, 2008, IMAIZUMI et al., 2010, ZUSTIN; SCHEUER;
FRIEDRICH, 2010), esta proteína foi encontrada nas células em proliferação do
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epitélio interno, epitélio externo e nos pré-ameloblastos, estando ausente nas células
do retículo estrelado e estrato intermediário. Sua expressão foi também suprimida no
epitélio diferenciado do órgão do esmalte contendo ameloblastos. (SAWA;
IWASAWA; ISHIKAWA, 2008).
Em relação aos tumores odontogênicos adenomatóides (Figura 2), a
presença membranosa da podoplanina foi detectada fortemente na maioria das
células epiteliais odontogênicas, incluindo aquelas polarizadas formando rosetas ou
estruturas ductiformes e ausente nas áreas de calcificação (Figura 2D). Estes
resultados concordam, em parte, com aqueles descritos nos tumores odontogênicos
adenomatóides por Zustin; Scheuer; Friedrich (2010), exceto pela ausência de
expressão da podoplanina nas células epiteliais odontogênicas luminais das
estruturas ductiformes, o que não foi identificado em nosso estudo. Deve ser
ressaltado que estes autores (ZUSTIN; SCHEUER; FRIEDRICH, 2010) avaliaram
apenas dois tumores enquanto que, nossos resultados referem-se às observações
encontradas,

com

maior

freqüência,

em

nove

tumores

odontogênicos

adenomatóides.
Nos tumores odontogênicos queratocísticos, a podoplanina estava
presente na membrana e citoplasma das células epiteliais das camadas basal e
suprabasal e também nas células periféricas dos cistos satélites (Figura 3C). Por
outro lado, os cistos odontogênicos ortoqueratinizados apresentaram ausência de
expressão ou positividade pontual e leve da podoplanina nas células epiteliais do
revestimento cístico (Figura 3D). Esses resultados reforçam aqueles descritos por
Okamoto et al (2010), ao descreverem a maior expressão da podoplanina nos
tumores

odontogênicos

queratocísticos

do

que

nos

cistos

odontogênicos

ortoqueratinizados.
Ao avaliarmos o índice de proliferação das células epiteliais das camadas
basais e suprabasais dos TOQ e COO, verificamos uma forte correlação,
estatisticamente significativa (p=0,006), entre a imunopositividade da podoplanina e
o maior índice de proliferação celular (Figuras 3E e 3F, Tabela 6). Seria a
podoplanina uma molécula importante no processo de invasão dos tumores
odontogênicos queratocísticos como sugerido por Okamoto et al., (2010)? Embora
nossa casuística seja pequena para responder com segurança este questionamento,
se fizermos uma analogia dos nossos resultados com os carcinomas espinocelulares

Discussão

100

de boca, onde a expressão da podoplanina é importante para o processo de invasão
tumoral e metastáses (YUAN et al., WICKI; CHRISTOFORI, 2006; ALMEIDA, 2009,
HUBBER et al., 2010), podemos reforçar a natureza tumoral e portanto, mais
agressiva dos tumores odontogênicos queratocísticos quando comparados aos
COO, suportando a teoria de que a podoplanina participa dos processos de
proliferação e invasão das células epiteliais destes tumores. Entretanto, devemos
lembrar que a amostra de cistos odontogênicos ortoqueratinizados avaliados neste
estudo foi pequena, o que torna necessária a realização de outras pesquisas para
confirmação dos resultados obtidos.
A expressão da podoplanina no TOEC foi observada na membrana das
células epiteliais odontogênicas vacuoladas com citoplasma claro, localizadas na
região periférica da lesão (Figura 4). Na região central do tumor, poucos cordões de
epitélio odontogênico com expressão membranosa heterogênea da podoplanina
foram observados assim como, a negatividade da imunomarcação no material
eosinofílico de permeio as células odontogênicas. Esses resultados reforçam a
recente descrição do perfil imuno-histoquímico da podoplanina, com forte
positividade membranosa na maioria das células tumorais, em um único tumor
odontogênico epitelial calcificante, realizado por Friedrich; Zustin (2011).
Em tumores odontogênicos epiteliais com ectomesênquima, como no
fibroma ameloblástico, a podoplanina foi encontrada predominantemente nas células
epiteliais que formavam cordões e ilhotas, às vezes, lembrando o órgão do esmalte.
Nas células do ectomesênquima, que lembravam papila dentária, não houve
expressão desta proteína (Figura 5).
Coerentemente,

nos

fibroodontomas

ameloblástico

(Figura

6),

a

expressão da podoplanina foi verificada em cordões epiteliais odontogênicos
contendo células indiferenciadas, nos ameloblastos secretores e suprimida nas
células epiteliais completamente diferenciadas, como os ameloblastos reduzidos,
observados após a completa formação do esmalte dentário (Figura 6C). Além disso,
células ectomesênquimais diferenciadas em odontoblastos e em suas extensões
dentinárias exibiram positividade para a podoplanina.
Estes

resultados

da

expressão

da

podoplanina

nos

fibromas

odontoblásticos e nos fibroodontomas odontoblásticos são pioneiros mas, estão de
acordo com as descrições desta proteína nas células epiteliais e ectomesênquimais
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descritas por outros autores em germes dentários e dentes humanos completamente
formados (SAWA; IWASAWA; ISHIKAWA, 2008; ZUSTIN; SCHEUER; FRIEDRICH,
2010, IMAIZUMI et al., 2010).
As células epiteliais odontogênicas com alto potencial proliferativo,
lembrando aquelas da lâmina dentária, encontradas no fibroma ameloblástico
expressaram fortemente a podoplanina. Por outro lado, as células odontogênicas
epiteliais com baixo potencial proliferativo e completamente diferenciada como os
ameloblastos reduzidos do órgão do esmalte, observadas no fibroodontoma
ameloblástico, não expressaram esta proteína. Portanto, esses resultados sugerem
que a podoplanina parece estar envolvida nos processos de proliferação e
diferenciação dos epitélios odontogênicos tumorais.
Nos tumores odontogênicos císticos calcificantes, a expressão da
podoplanina esteve presente no epitélio odontogênico com células cuboidais ou
colunares que revestiam a cavidade cística. Nas células fantasmas, nas áreas
calcificadas e na parede fibrosa não houve expressão da podoplanina (Figura 7C e
7D). Estes resultados não podem ser comparados a outros, pois a imunomarcação
da podoplanina em TOCC não foi encontrada na literatura inglesa.
O conhecimento a respeito do papel exato da podoplanina nos diferentes
tipos celulares permanece como uma incógnita, mas tem sido ampliado com as
investigações de sua participação no processo de migração e invasão das células
cancerosas.
Foi demonstrado que a podoplanina está fisicamente associada a ezrin,
uma outra proteína localizada na membrana celular, participante do complexo de
proteínas ERM (ezrin, radixin, moesin), que estão ligadas diretamente com a actina
do citoesqueleto. A proteína ezrin é responsável por mediar à formação de filopodia
nas células, facilitando assim o processo de migração e metástase. A fosforilação do
complexo protéico ERM parece ligar a expressão da podoplanina a reorganização
da actina do citoesqueleto. Além disso, a atividade das GTPases da família Rho,
particularmente RhoA, são moduladas pela podoplanina e foi verificado que a
inibição da modulação de RhoA leva a redução da mobilidade celular (MARTINVILLAR et al., 2006; WICKI et al., 2006).
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Se associarmos o conhecimento acima com a expressão da podoplanina
nas células epiteliais e mesenquimais dos tumores odontogènicos, identificadas
neste estudo, poderíamos sugerir que, esta molécula está envolvida no movimento
dos ameloblastos e odontoblastos mediando à remodelação do citoesqueleto e a
formação de filopodia. Este processo seria importante, conforme descrito por
González-Alva et al. (2011), nos odontomas e verificado neste estudo, nos
ameloblastos secretores para que a célula se afaste da matriz do esmalte
depositada, entretanto, após a completa formação do esmalte dentário, a expressão
da proteína é suprimida. Por outro lado, em células ectomesenquimais, como os
odontoblastos, que continuam a produzir dentina após a completa formação do
dente, a presença da podoplanina é necessária para a mobilidade celular e por isso
estas células continuam a expressar a molécula. Entretanto, está teoria da
participação da podoplanina no processo de movimentação dos ameloblastos e
odontoblastos requer maiores investigações inclusive com estudos in vitro.
Mesmo com os resultados interessantes do presente estudo, a
participação da podoplanina nos processos de proliferação, migração e/ou
diferenciação das células epiteliais ou mesenquimais dos tumores odontogênicos
benignos, necessita de maiores esclarecimentos, visando confirmar o papel exato
desta proteína nestas neoplasias benignas.
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7 CONCLUSÕES

A partir da análise imuno-histoquímica da expressão da podoplanina em 54
tumores odontogênicos benignos epiteliais verificamos que:


a maioria das células epiteliais odontogênicas expressaram a
podoplanina, predominantemente, na membrana e às vezes, no
citoplasma celular;



nas células derivadas do ectomesênquima, particularmente na
membrana e citoplasma dos odontoblastos e nas suas extensões
citoplasmáticas, a positividade para a podoplanina também foi
encontrada;



não houve expressão desta proteína nas áreas de metaplasia
escamosa, nas células fantasmas, nas áreas de calcificação e nos
depósitos extracelulares de material eosinofilico;



as células epiteliais semelhantes a pré-ameloblastos presentes
nos ameloblastomas expressaram intensamente a podoplanina,
entretanto, esta expressão esteve ausente nos ameloblastos
diferenciados encontrados nos fibroodontomas ameloblásticos,



houve uma correlação, estatisticamente significativa (p=0,006),
entre a expressão da podoplanina e o índice de proliferação celular
dos

tumores

odontogênicos

queratocísticos

e

dos

cistos

odontogênicos ortoqueratinizados.
Estes resultados sugerem uma participação da podoplanina nos
processos de proliferação e diferenciação celular dos epitélios presentes nos
tumores odontogênicos benignos epiteliais, com e sem ectomesênquima, que
ocorrem nos ossos maxilares.
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APÊNDICE A – Resultado da análise imuno-histoquímica da expressão da
podoplanina nos tumores odontogênicos epiteliais sem e com
ectomesênquima.
TUMORES ODONTOGÊNICOS EPITELIAIS SEM ECTOMESÊNQUIMA
VARIÁVEIS
Célula epiteliais
odontogênicas
periféricas das ilhotas

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

Células centrais das
ilhotas

_ _ _ _ _ _ _ _

Metaplasia escamosa

_ x _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

Estroma tumoral

ADENOMATÓIDE

Rosetas
Cordões epiteliais
odontogénicos
Material hialino

QUERATOCÍSTICO

Camada basal

Camada suprabasal
Estroma tumoral
Cistos satélites

EPITELIAL CALCIFICANTE

Camada basal
NIZADO

+ x + x
+
+
x + + +
+ +
+ + + +
+ + +
_ x _ x

+
+
+
+
+
+
_

+
+
+
+
+
*
x

+
+
+
+
+
*
+
+
+ +

+ +
+
_ +
+
+ +
* *
x x

+ +
+
+ +
+
+ _
*
x +
+
_ _ _

Camada Supra Basal

_ _ _ _ _

Estroma tumoral

_ + + _ +
* *
*

de

células

poliédricas

+ + x
+ +
x + +
+
+ + +
+
_ _ x

+
+
+
+
+
+
_

x _ x _ _ _ _ _ _

Calcificações

Cordões
TUMOR ODONTOGÊNICO

EXPRESSÃO DA PODOPLANINA

Estruturas
ductiformes

ORTOOQUERATI

CISTO

ODONTOGÊNICO

TUMOR ODONTOGÊNICO

TUMOR OODNTOGÊNICO

AMELOBLASTOMA

TUMORES

com

+
+
+
+
+
*
x

+
+
+
+
_

+
+
+
+
+
*
+ +
+ +

+
+
+
+
+
*
+
+

+ + + + + + +
+
+ + + +
+ + _ + + + +
+
+ + + +
_ _ _ + + _ +
* *
*
x + x + x x +
+
+
+

+ + +
+ + +
+ + +
+ +
+ _ _
*
x x _

+
+

citoplasma
eosinofilico
Células vacuoladas
com citoplasma claro
Material amilóide

Calcificações

+
+
_
_

Expressão da podoplanina em escores: +=positivo leve,++=positivo forte, - =negativo, x= ausência das
estruturas,+*=associado com inflamação.
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APÊNDICE B – Resultado da análise imuno-histoquímica da expressão da
podoplanina
nos
tumores
odontogênicos
epiteliais
com
ectomesênquima.
TUMORES ODONTOGÊNICOS EPITELIAIS COM ECTOMESÊNQUIMA

CÍSTICO CALCIFICANTE

FIBROMA
TUMOR ODONTOGÊNICO

FIBROODONTOMA AMELOBLÁSTICO

AMELOBLÁSTICO

TUMORES

VARIÁVEIS

EXPRESSÃO DA PODOPLANINA

++

_

ilhotas

++

_

Células centrais das ilhotas

+

_

Tecido conjuntivo mixóide

Ameloblastos

_
_

_
x

x

_

Ameloblastos secretores

+

x

x

++

++

x

x

+

Túbulos dentinários

+

x

x

+

Dentina

_

x

_

_

Odontoblastos

++

x

x

+

Tecido conjuntivo mixóide

_

_

_

_

Células fantasmas

x

_

_

_

_

Cordões epiteliais em proliferação

x

++

++

++

++

Material eosinofilico

x

_

_

_

_

Tecido conjuntivo

x

_

_

_

_

Cordões de células epiteliais
odontogênicas
Células localizadas na periferia das

Retículo estrelado/estrato
intermediário

Expressão da podoplanina em escores: +=positivo leve,++=positivo forte, - =negativo, x= ausência
das estruturas.
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em Seres Humanos
da Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo.

