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RESUMO 
 

   Os miofibroblastos são células que apresentam um fenótipo híbrido exibindo 
características morfológicas de fibroblastos e de células musculares lisas, sendo a aquisição de 
tal fenótipo denominada diferenciação, passando então a expressar a α-SMA, a qual é 
importante na identificação dessas células. Estudos têm sugerido que os miofibroblastos 
apresentam relação com a agressividade de diversas lesões e que o seu processo de 
diferenciação estaria relacionado à expressão do TGF-β1 e do IFN-γ atuando, 
respectivamente, no estímulo e na  inibição dessa diferenciação. O objetivo deste trabalho foi 
investigar o papel dos miofibroblastos em lesões odontogênicas epiteliais, relacionando-os à 
agressividade das lesões e analisar por meio da imuno-histoquímica, a expressão do TGF-β1 e 
IFN-γ no processo de diferenciação, além da análise da MMP-13 que é ativada por 
miofibroblastos e do indutor de metaloproteinases de matriz (EMMPRIN) como precursor 
desta MMP. A amostra foi constituída por 20 ameloblastomas sólidos, 10 ameloblastomas 
unicísticos, 20 ceratocistos odontogênicos e 20 tumores odontogênicos adenomatóides. Para a 
avaliação dos miofibroblastos, foram quantificadas as células imunorreativas ao anticorpo α-
SMA presentes no tecido conjuntivo, próximo ao tecido epitelial. As expressões de TGF-β1, 
IFN-γ, MMP-13 e EMMPRIN, foram avaliadas no componente epitelial e no conjuntivo, 
estabelecendo-se o percentual de imunorreatividade e atribuindo-se escores de 0 a 4. A análise 
dos miofibroblastos evidenciou maior concentração nos ameloblastomas sólidos (média de 
30,55), seguido pelos ceratocistos odontogênicos (22,50), ameloblastomas unicísticos (20,80) 
e tumores odontogênicos adenomatóides (19,15) com valor de p= 0,001. Não foi encontrada 
correlação significativa entre TGF-β1 e IFN-γ no processo de diferenciação dos 
miofibroblastos, bem como na relação entre a quantidade de miofibroblastos e a expressão da 
MMP-13. Constatou-se, correlação estatística entre MMP-13 e TGF-β1 (r= 0,087; p= 0,011) 
além de significante correlação entre MMP-13 e IFN-γ (r=0,348; p=0,003). Entre EMMPRIN 
e MMP-13 verificou-se significância (r= 0,474; p<0,001) assim como entre EMMPRIN e 
IFN-γ (r=0,393; p=0,001). A maior quantidade de miofibroblastos evidenciada nos 
ameloblastomas sólidos, ceratocistos odontogênicos e ameloblastomas unicísticos sugere que 
estas células podem  ser um dos fatores responsáveis  para um comportamento biológico mais 
agressivo destas lesões, embora a população de miofibroblastos não tenha apresentado 
correlação com  TGF- -β1, IFN-γ ,MMP-13 e EMMPRIN. Quanto a correlação evidenciada 
entre MMP-13 e TGF-β1, isto pode sugerir um papel indutor do TGF-β1 para a expressão da 
MMP-13, assim como os resultados deste estudo reforçam a relação bem estabelecida do 
EMMPRIN como indutor da MMP-13. Constatou-se também  relação entre EMMPRIN e 
IFN-γ assim como entre MMP-13 e IFN-γ sugerindo, dessa forma, um sinergismo na ação 
anti-fibrótica desses marcadores. 

 
 

Palavras-chave: Ameloblastoma, tumor odontogênico adenomatóide, ceratocisto 
odontogênico, miofibroblasto, TGF-β1, IFN-γ, MMP-13, EMMPRIN, imuno-histoquímica. 
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                                                       ABSTRACT 

  Myofibroblasts are cells that exhibit a hybrid phenotype, sharing the morphological 
characteristics of fibroblasts and smooth muscle cells, which is acquired during a process 
called differentiation. These cells then start to express α-SMA, a marker that can be used for 
their identification. Studies suggest that myofibroblasts are related to the aggressiveness of 
different tumors and that TGF-β1 and IFN-γ play a role in myofibroblast differentiation, 
stimulating or inhibiting this differentiation, respectively. The objective of this study was to 
investigate the role of myofibroblasts in epithelial odontogenic tumors, correlating the 
presence of these cells with the aggressiveness of the tumor. Immunohistochemistry was used 
to evaluate the expression of TGF-β1 and IFN-γ in myofibroblast differentiation, as well as 
the expression of MMP-13, which is activated by myofibroblasts, and of EMMPRIN 
(extracellular matrix metalloproteinase inducer) as a precursor of this MMP. The sample 
consisted of 20 solid ameloblastomas, 10 unicystic ameloblastomas, 20 odontogenic 
keratocysts, and 20 adenomatoid odontogenic tumors. For evaluation of myofibroblasts, anti-
α-SMA-immunoreactive cells were quantified in connective tissue close to the epithelium. 
Immunoexpression of TGF-β1, IFN-γ, MMP-13 and EMMPRIN was evaluated in the 
epithelial and connective tissue components, attributing scores of 0 to 4. The results showed a 
higher concentration of myofibroblasts in solid ameloblastomas (mean of 30.55), followed by 
odontogenic keratocysts (22.50), unicystic ameloblastomas (20.80), and adenomatoid 
odontogenic tumors (19.15) (p=0.001). No significant correlation between TGF-β1 and IFN-γ 
was observed during the process of myofibroblast differentiation. There was also no 
correlation between the quantity of myofibroblasts and MMP-13 expression. Significant 
correlations were found between MMP-13 and TGF-β1 (r=0.087; p=0.011), between MMP-
13 and IFN-γ (r=0.348; p=0.003), as well as between EMMPRIN and MMP-13 (r=0.474; 
p<0.001) and between EMMPRIN and IFN-γ (r=0.393; p=0.001). The higher quantity of 
myofibroblasts observed in solid ameloblastomas, odontogenic keratocysts and unicystic 
ameloblastomas suggests that these cells are one of the factors responsible for the more 
aggressive biological behavior of these tumors, although the myofibroblast population was 
not correlated with TGF-β1, IFN-γ, MMP-13 or EMMPRIN. The correlation between MMP-
13 and TGF-β1 suggests that the latter induces the expression of this metalloproteinase. The 
present results also support the well-established role of EMMPRIN as an inducer of MMP-13. 
Furthermore, the relationship between EMMPRIN and IFN-γ and between MMP-13 and IFN-
γ suggests synergism in the antifibrotic effect of these markers. 
      

 
Key-words: Ameloblastoma, adenomatoid odontogenic tumor, odontogenic keratocyst, 
myofibroblasts, TGF-β1, IFN-γ, MMP-13, EMMPRIN, immunohistochemistry. 
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MMP Do inglês matrix metalloproteinase, traduzido como metaloproteinase de 
matriz.  
 

OMS Sigla de organização mundial da saúde. 
 

TOA Abreviatura para tumor odontogênico adenomatóide. 
 

PCNA Do inglês proliferating cell nuclear antigen, traduzido como antígeno de 
proliferação nuclear. 
 

Ki-67 Proteína nuclear relacionada à proliferação celular. 
 

P53 Proteína de 53kD que atuam como supressor tumoral. 
 

Bcl-2 Do inglês B-cell lymphoma 2, tratam-se de proteínas reguladoras de 
apoptose. 
 

Gp38 Marcador de superfície encontrado em células reticulares linfoides. 
 

Gene p16 Gene conhecido como múltiplo supressor tumoral -1, trata-se de uma 
proteína supressora de tumor. 
 

Gene PTCH Do inglês Protein patched homolog, membro da família patched e age 
como um supressor tumoral. 
 

Gene MCC Do inglês Colorectal mutant cancer protein é o gene que codifica a 
proteína mutante do câncer coloretal. 
 

Gene TSLC1 Do inglês tumor suppressor in lung cancer 1, é o gene que codifica a 
proteína supressora tumoral do câncer de pulmão 1. 
 

Gene LTAS2 Gene lats encontrado em Drosophilas, sendo considerado um gene 
supressor tumoral. 

Gene FHIT Do inglês fragile histidine triad protein, trata-se do gene responsável por 



codificar esta proteína que atua como supressor tumoral. 
 

MMP-2 Do inglês matrix metalloproteinase-2, traduzido como metaloproteinase de 
matriz- 2 ou gelatinase. 
 

MMP-14 Do inglês matrix metalloproteinase-14, traduzido como metaloproteinase 
de matriz- 14 ou metaloproteinase tipo membrana. 
 

TIMP-2 Do inglês metallopeptidase inhibitor 2, traduzido como inibidor de 
metaloproteinase tipo 2. 
 

Bid Do inglês BH3 interacting-domain death agonist, atua como proteína pró-
apoptótica pertencente à família do bcl-2. 
 

Bim Proteína pró-apoptótica pertencente à família do bcl-2. 
 

Bad Do inglês Bcl-2-associated death promoter, trata-se de uma proteína pró-
apoptótica. 
 

Noxa  Proteína pró-apoptótica pertencente à família do bcl-2. 
 

Puma Proteína pró-apoptótica pertencente à família do bcl-2. 
 

BH3 Do inglês Bcl-2 homology domain 3, constitui um dos 4 domínios 
homólogos do Bcl-2. 
 

Twist Fator de transcrição relacionada à proteína Twist, trata-se de um oncogene. 
 

Wnt-5A Proteína codificada pelo gene Wnt, atuando como proteínas sinalizadoras 
implicadas na oncogênese e em diversos processos de desenvolvimento. 
 

PTHrP Do inglês Parathyroid hormone-related protein, traduzida como proteína 
relacionada ao hormônio da paratireoide. 
 

E- caderina Do inglês epithelial cadherin, traduzida como caderina epitelial, tratam-se 
de moléculas de adesão dependentes de cálcio. 
 

β-catenina É uma subunidade do complexo proteíco da caderina. 
 

D2-40 É a podoplanina, um marcador específico para vasos linfáticos. 
 

BMP-2 Do inglês Bone morphogenetic protein 2, traduzida como proteína 
morfogenética do osso. 
 

RANK-L Do inglês Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand, traduzido 
como ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa-B. 
 

OPG Sigla do termo em inglês osteoprotegerin, traduzido em osteoprotegerina. 
 

IL-6 Sigla da interleucina tipo 6. 
 



sFRPs Do inglês Secreted frizzled-related proteins, tratam-se de moléculas 
sinalizadoras bem estabelecidas que atuam na inibição da via Wnt. 
 

IL-1α Sigla da interleucina tipo 1 alfa. 
 

SMO Do inglês Smoothened, trata-se de um receptor para a proteína G 
pertencente a via de sinalização SHH. 
 

GLI Fator de transcrição efetor para a via de sinalização SHH. 
 

SHH Do inglês Sonic hedgehog homolog, trata-se de uma via de sinalização que 
controla a divisão celular e está implicado no desenvolvimento de alguns 
cânceres. 
 

NF-kB Do inglês nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, 
traduzido em fator nuclear kappa B. 
 

MMP-9 Do inglês matrix metalloproteinase-9, traduzido como metaloproteinase de 
matriz- 9 ou gelatinase. 
 

CD-105 É uma endoglina uma glicoproteína de membrana, marcador específico 
para vasos sanguíneos. 
 

MMP-7 Do inglês matrix metalloproteinase-7, traduzido como metaloproteinase de 
matriz- 7 ou matrilisina. 
 

MMP-26 Do inglês matrix metalloproteinase-26, traduzido como metaloproteinase de 
matriz- 26 ou matrilisina. 
 

ED-A Do inglês extra domain A, traduzido como domínio extra A. 
 

N-caderina Membro da família das caderinas. 
 

MFB Sigla para miofibroblastos. 
 

GDF Do inglês growth development factor, traduzido como fator de 
desenvolvimento e crescimento. 
 

SMADS  Proteína resultante da combinação da proteína SMA com a proteína MAD, 
contituem proteínas intracelulares transdutoras de sinais. 
 

HGF Do inglês hepatocyte growth fator, traduzido como fator de crescimento 
dos hepatócitos. 
 

NK Sigla do termo em inglês natural killer. 
 

IFNγR Do inglês interferon-γ receptor, traduzido como receptor do interferon-γ. 
 

IL-28A Sigla de interleucina tipo 28 A. 
 

IL-28B Sigla de interleucina tipo 28 B. 



 
IL-29 Sigla de interleucina tipo 29. 

 
IFN-β Sigla de interferon beta. 

 
JAK1 Sigla de Janus Kinase que se trata de tirosina quinase tipo 1. 

 
JAK2 Sigla de Janus Kinase que se trata de tirosina quinase tipo 2. 

 
TYK2 Do inglês Non-receptor tyrosine-protein kinase 2, traduzido como receptor 

de tirosina quinase tipo 2. 
 

STAT-1 Do inglês Signal Transducer and Activator of Transcription-1, traduzido 
como transdutor de sinal e activador de transcrição tipo 1. 
 

STAT-2 Do inglês Signal Transducer and Activator of Transcription-2, traduzido 
como transdutor de sinal e activador de transcrição tipo 2. 
 

MHC Do inglês Major histocompatibility complex, traduzido como complexo 
principal de histocompatibilidade. 
 

YB-1 Do inglês Y box binding protein 1, traduzida como proteína de ligação YB 
tipo 1. 
 

uPA Do inglês urokinase-type Plasminogen Activator, traduzido como ativador 
de plasminogênio tipo uroquinase. 
 

ERK 1 Do inglês extracellular-signal-regulated kinases-1, traduzido como 
quinases reguladores de sinais extracelulares- 1. 
 

ERK 2 Do inglês extracellular-signal-regulated kinases-2, traduzido como 
quinases reguladores de sinais extracelulares- 2. 
 

MEK 1 Do inglês Mitogen-activated protein kinase kinase -1, traduzido como 
proteína quinase quinase ativada mitóticamente -1. 
 

MEK 2 Do inglês Mitogen-activated protein kinase kinase -2, traduzido como 
proteína quinase quinase ativada mitóticamente -2. 
 

CD-147 Sinônimo de EMMPRIN. 
 

Asn Sigla de asparagina, um dos vinte aminoácidos mais comuns. 
 

VEGF Do inglês Vascular endothelial growth factor, traduzido como fator de 
crescimento endotelial vascular. 
 

MT1-MMP Sinônimo de MMP-14. 
 

cDNA Do inglês complementary DNA, traduzido como DNA complementar. 
 

RNA Do inglês Ribonucleic acid, traduzido como ácido ribonucleico. 



 
CNS Sigla do conselho nacional de saúde. 

 
EGF Do inglês Epithelial Growth Factor, traduzido como fator epitelial de 

crescimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

    No grupo das lesões odontogênicas, os ameloblastomas e os ceratocistos odontogênicos se 

destacam por apresentarem comportamentos biológicos bastante intrigantes. Embora sejam 

lesões de natureza benigna, os ameloblastomas e ceratocistos revelam comportamento 

localmente agressivo e tendência a desenvolver recorrências (AGARAM et al., 2004; 

GARDNER et al., 2005; MENDENHALL et al., 2007; FIGUEROA et al., 2010; TAWFIK, 

ZYADA, 2010). Em contrapartida, o tumor odontogênico adenomatóide, embora também seja 

originado de epitélio odontogênico, apresenta crescimento lento e um comportamento 

biológico bastante indolente (PHILIPSEN et al., 2007; MOHAMED et al., 2010). 

Os miofibroblastos são células do tecido conjuntivo que apresentam um imunofenótipo 

específico exibindo características entre o fibroblasto e a célula muscular lisa. Sua presença 

restringe-se a alguns órgãos, sendo constatado aumento na sua densidade em algumas lesões 

como o carcinoma hepatocelular, o carcinoma urotelial e o adenocarcinoma retal (ALEXA et 

al, 2009). Estes tipos celulares podem ser identificados a partir de certas características do 

citoesqueleto, particularmente pela expressão da α-actina de músculo liso (α-SMA). Acredita-

se que os miofibroblastos são os principais produtores de matriz extracelular em alguns 

quadros patológicos (EYDEN, 2008; ANGADI, KALE, HALLIKERIMATH 2011). 

A origem dos miofibroblastos ainda é controversa, entretanto fibroblastos e células da 

medula óssea são considerados os principais precursores (DE WEVER et al, 2008). Muito se 

especula a respeito do papel dos miofibroblastos no tecido conjuntivo, sendo consenso que 

estes tipos celulares representam estruturas-chave na reconstrução fisiológica do mesmo em 

processos cicatriciais, bem como a produção de fibrose frente à patologias (HINZ, 2007).  

Estudos recentes mostram uma correlação entre densidade de miofibroblastos e 

agressividade das lesões em neoplasias malignas e, dentre estas, destacam-se o carcinoma 

epidermóide oral (KELLERMANN et al, 2008), o carcinoma de células basais (RYBKA et al, 

2008) e o carcinoma de mama (NIELSEN et al, 2001). Além destas, também são relatadas em 

lesões potencialmente malignas como as displasias epiteliais (ETEMAD-MOGHADAM, 

2009) e desordens fibroproliferativas como a fibrose submucosa oral (ANGADI, KALE, 

HALLIKERIMATH, 2011). Também, são citados alguns estudos avaliando a presença de 

miofibroblastos em tumores odontogênicos como o ameloblastoma (VERED et al, 2005; 

FREGNANI et al, 2009) e em cistos odontogênicos (VERED et al, 2005; NONAKA et al, 

2012). 
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Diversos estudos mostram que certos fatores de crescimento são responsáveis pela 

transdiferenciação de fibroblastos e de outros tipos celulares em miofibroblastos, sendo 

consolidada a atuação do fator transformador de crescimento β1 (TGF-β1) como principal 

estimulador desta trandiferenciação (TUXHORN et al, 2002; SMITH, CÁCERES, 

MARTINEZ, 2006; SOBRAL et al, 2007; SEONG et al, 2009; MUTOH et al, 2010, 

PEGORIER et al, 2010, THODE et al, 2011). Em outros estudos constata-se que o interferon 

gama (IFN-γ) tem papel importante no que diz respeito à inibição desta transdiferenciação, 

sendo sua ação antagônica ao do TGF-β1 e, desta forma, repercutindo em menor quantidade 

de miofibroblastos (GHOSH et al, 2001; GU et al, 2004; DOOLEY et al, 2006, WENG et al, 

2007; JANSEN et al, 2011; HOFFMANN et al, 2011). 

A MMP-13 é uma metaloproteinase de matriz que atua no crescimento e progressão 

tumoral através da reorganização da matriz extracelular, regulando a atividade biológica e 

citocinas (LEDERLE et al, 2010). Uma possível relação entre os miofibroblastos e a MMP-13 

foi descrita em estudo realizado em carcinoma de mama e descobriu-se nesta oportunidade, 

que os miofibroblastos são dotados de uma protease denominada plasmina e essa protease é 

capaz de transformar a MMP-13 (Colagenase-3) inativa em MMP-13 ativa, utilizando-a em 

seu favor, fazendo desta forma com que a MMP-13 seja expressa pelos miofibroblastos 

(NIELSEN et al, 2001). 

Com relação ao indutor de metaloproteinases (EMMPRIN) sabe-se que o mesmo é 

expresso pelas células tumorais estimulando os fibroblastos peritumorais a produzirem altos 

níveis de MMP, que por sua vez degradam a matriz extracelular e facilitam a invasão tumoral 

(XIE et al, 2010). Uma superexpressão do EMMPRIN foi observada em carcinomas de 

pulmão, bexiga e mama, em comparação com suas contrapartes normais, sugerindo que o 

EMMPRIN pode desempenhar um papel na promoção da agressividade tumoral dependente 

de MMP (MURAOKA et al, 1993; POLETTE et al, 1997). No que diz respeito a um possível 

papel do EMMPRIN na transdiferenciação de fibroblastos em miofibroblastos, verificou-se 

expressão do EMMPRIN em córnea e fibroblastos da pele, sendo responsável pelo incremento 

na expressão da α-SMA, conferindo aumento nas propriedades contráteis dos fibroblastos 

diferenciando-os em miofibroblastos (HUET et al, 2008). 

Frente à importância dos miofibroblastos por apresentarem um caráter multifuncional, 

tanto em mecanismos fisiológicos quanto patológicos e, diante da forte correlação entre a 

densidade desses tipos celulares e agressividade das lesões, o presente trabalho tem por 

objetivo identificar e quantificar os miofibroblastos presentes nas lesões constituintes do 

estudo através da expressão imuno-histoquímica da α-SMA, bem como analisar a expressão 
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do TGF-β1 e IFN-γ no que diz respeito, respectivamente, ao estímulo e inibição na quantidade 

de miofibroblastos, oriundos de uma possível transdiferenciação celular.  Analisaremos, 

ainda, a expressão da MMP-13 que é ativada por miofibroblastos e do EMMPRIN como 

precursor na liberação desta MMP, assim como sua possível correlação na transdiferenciação 

miofiobroblástica, em uma série de casos de ameloblastomas sólidos, ameloblastomas 

unicísticos, tumores odontogênicos adenomatóides e ceratocistos odontogênicos.  

O objetivo do presente estudo foi investigar o papel dos miofibroblastos em lesões 

odontogênicas com comportamento biológico distinto e correlacionar com fatores de 

crescimento TGF-β1 e IFN-γ além de reguladores da matriz extracelular, MMP-13 e 

EMMPRIN. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Tumores odontogênicos 

 

Os tumores odontogênicos têm sido um assunto de considerável interesse para os 

patologistas orais, que vêm estudando e catalogando estes tumores durante décadas. Estas 

lesões compreendem, aproximadamente, 2,5% de todas as lesões biopsiadas na região 

orofacial (MOSQUEDA-TAYLOR et al.,1997; AVELAR et al., 2008). 

Diversos estudos retrospectivos foram realizados em diversas partes do mundo e, dentre 

estes, podemos citar os que foram realizados na África (ADEBAYO, AJIKE, ADEKEYE, 

2005; LADEINDE et al, 2005; TAWFIK, ZYADA, 2010), na Ásia (JING et al., 2007; 

OKADA, YAMAMOTO, TILAKARATNE, 2007; SRIRAM, SHETTY, 2008; GEHANI, 

2009; LUO, LI, 2009), na Europa  (TAMME et al., 2004; OLGAC, KOSEOGLU, 

AKSAKALLI, 2006) e nas Américas (SANTOS et al., 2001; OCHSENIUS et al, 2002; 

FERNANDES et al., 2005; BUCHNER, MERRELL, CARPENTER, 2006; COSTA et al, 

2011) mas, ainda há algumas perguntas não respondidas com relação a freqüência relativa e à 

incidência de alguns tumores odontogênicos (SIMON et al., 2005). 

De acordo com a última classificação de 2005 da OMS, os tumores odontogênicos foram 

divididos em tumores de epitélio odontogênico que são compostos somente por epitélio 

odontogênico sem qualquer participação do ectomesênquima; tumores odontogênicos mistos, 

compostos por epitélio odontogênico e por elementos do ectomesênquima e tumores do 

ectomesênquima odontogênico, que são compostos principalmente por elementos do 

ectomesênquima (BARNES et al., 2005; NEVILLE et al., 2009). 

Segundo a classificação da OMS (BARNES et al., 2005; EBENEZER,  RAMALINGAM, 

2010), dentre os tumores benignos do epitélio odontogênico temos: o ameloblastoma sólido/ 

tipo multicístico, ameloblastoma extra-ósseo/ periférico, ameloblastoma desmoplásico, 

ameloblastoma tipo unicístico, tumor odontogênico escamoso, tumor odontogênico epitelial 

calcificante, tumor odontogênico adenomatóide e tumor odontogênico ceratocístico. Dentre os 

malignos, são citados o ameloblastoma metastatizante (maligno), carcinoma ameloblástico 

(tipo primário), carcinoma ameloblástico (tipo secundário intra-ósseo), carcinoma de células 

escamosas intra-ósseo primário (tipo sólido), carcinoma de células escamosas intra-ósseo 

primário derivado de tumor odontogênico ceratocístico, carcinoma de células escamosas intra-

ósseo primário derivado de cistos odontogênicos, carcinoma odontogênico de células claras e 
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carcinoma odontogênico de células fantasmas. Dentre os tumores derivados de epitélio 

odontogênico com ectomesenquima odontogênico são citados o fibroma ameloblástico, o 

fibrodentinoma ameloblástico, fibroodontoma ameloblástico, odontomas (compostos e 

complexos), odontoameloblastoma, tumor odontogênico cístico calcificante e tumor 

dentinogênico de células fantasmas. 

Neville et al. (2009) classificam os tumores odontogênicos naqueles originados do epitélio 

odontogênico correspondendo ao ameloblastoma, o ameloblastoma maligno e o carcinoma 

ameloblástico, carcinoma odontogênico de células claras, tumor odontogênico adenomatóide, 

tumor odontogênico epitelial calcificante, tumor odontogênico escamoso. Para os tumores 

odontogênicos mistos são citados o fibroma ameloblástico, fibro-odontoma ameloblástico, 

fibrossarcoma ameloblástico, odontoameloblastoma, odontoma composto e odontoma 

complexo. Comprendem os tumores originados de ectomesenquima odontogênico o fibroma 

odontogênico, o mixoma odontogênico/ mixofibroma, o tumor odontogênico de células 

granulares e o cementoblastoma. 

 

2.2. Ameloblastoma 

 

O ameloblastoma foi descrito pela primeira vez por Cusack em 1827 e detalhado por Broca 

em 1868 (FREGNANI et al, 2010). Trata-se de neoplasia oriunda de epitélio odontogênico 

mais frequentemente encontrada, caracterizada pelo comportamento benigno entretanto 

localmente invasivo e exibindo alto risco de recorrência (KUMAMOTO, OOYA, 2008). O 

termo “Ameloblastoma” é derivado da característica histológica desta neoplasia que lembra o 

desenvolvimento do órgão do esmalte no germe dentário (PHILIPSEN, REICHART, 2002; 

SUKARAWAN et al, 2010). De acordo com a classificação da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) de 2005, o ameloblastoma constitui uma neoplasia benigna caracterizada por 

epitélio odontogênico maduro, estroma fibroso sem envolvimento do ectomesenquima, 

apresentando quatro variantes: o ameloblastoma sólido/multicístico, o ameloblastoma 

periférico/extraósseo, ameloblastoma desmoplásico e o ameloblastoma unicístico (BARNES 

et al, 2005; FREGNANI et al, 2010). 

Sua histogênese ainda é incerta (BARNES et al, 2005, GOMES et al, 2010), embora 

teoricamente os ameloblastomas possam surgir dos restos da lâmina dentária, de um órgão do 

esmalte em desenvolvimento, do revestimento epitelial de um cisto odontogênico ou das 

células basais da mucosa oral (NEVILLE et al, 2009). Achados recentes através da análise 
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molecular dessas lesões, têm sugerido que uma mutação ou alteração molecular inicial seja o 

fator desencadeador do desenvolvimento desta neoplasia, entretanto a sequência de eventos 

para a formação do ameloblastoma permanece obscura (GOMES et al, 2010). 

No que diz respeito as suas características clínico-patológicas, estas lesões correspondem a 

aproximadamente 1% das neoplasias que acometem o complexo maxilo-mandibular 

(BROOKS, et al, 2010; GUNAWARDHANA et al, 2010). A estimativa de incidência do 

ameloblastoma na população mundial é de 0,5 milhão/ano, não apresentando predileção por 

sexo, onde a maioria dos pacientes exibe idade variando entre 30 e 50 anos, no momento do 

diagnóstico (HERTOG et al, 2011). Em estudo realizado por Reichart e colaboradores (1995) 

no qual foram analisados 3677 casos de ameloblastoma, constatou-se que 80% desses tumores 

acometem a mandíbula, usualmente na região de molar e ramo. 

 

2.2.1. Ameloblastoma Sólido 

 

    O ameloblastoma sólido é a variante mais comum dos ameloblastomas correspondendo a 

aproximadamente 10% dos tumores odontogênicos que acometem os maxilares, sendo 

localmente agressivo. A maioria dos casos são diagnosticados em adultos jovens com média 

de idade de 35 anos, sem predileção por sexo, acometendo, em sua maioria, a região posterior 

de mandíbula (BACHMANN, LINFESTY, 2009). 

Do ponto de vista radiográfico, os ameloblastomas sólidos são caracterizados como 

expansões de aparência radiolúcida, podendo ser uni ou multiloculado, com aspecto de 

“bolhas de sabão”, podendo causar erosão das corticais ósseas, bem como a reabsorção das 

raízes de dentes adjacentes a lesão (WAKOH et al, 2011). Com a relação à progressão do 

ameloblastoma, ela é lenta, exibindo infiltração através dos espaços medulares, podendo 

causar erosão do osso cortical, perfurando a tábua óssea e estendendo-se para o interior dos 

tecidos adjacentes (RAPIDIS et al, 2004; BARNES et al, 2005). 

A histopatologia desta neoplasia benigna é constituída por subtipos microscópicos 

diversos, denominados padrão folicular, plexiforme, acantomatoso, de células granulares e de 

células basais. Apesar da ocorrência dos diversos subtipos histológicos, estes exibem pouca 

relação com o comportamento da neoplasia e, em muitos casos constata-se uma combinação 

dos padrões microscópicos citados, sendo os mais comuns, o folicular e o plexiforme, e os 

tipos menos comuns, incluem o acantomatoso, de células granulares e de células basais 

(BARNES et al, 2005; ANDRADE et al, 2008). Vale lembrar que recentemente a 
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Organização Mundial da Saúde (OMS) excluiu o padrão desmoplásico do espectro 

histopatológico dos ameloblastomas sólidos sendo classificado como uma variante distinta 

denominada de ameloblastoma desmoplásico (FULCO et al, 2010). 

O padrão folicular é caracterizado pela presença de ilhas neoplásicas contendo uma porção 

central frouxamente arranjada que lembra o retículo estrelado do órgão do esmalte. As células 

na periferia dessas ilhas são colunares altas com núcleos hipercromáticos dispostos em uma só 

camada, cercando a região central. O núcleo destas células da periferia exibe polaridade 

invertida. Em outras áreas, as células da periferia podem se mostrar mais cubóides, 

assemelhando-se as células basais. A formação de espaços cistícos pode variar desde 

microcistos, que se formam dentro das ilhas neoplásicas, até grandes cistos macroscópicos, 

que podem ter muitos centímetros de diâmetro. O estroma apresenta-se maduro constituído 

por tecido conjuntivo fibroso (GARDNER et al, 2005; LEONG et al, 2010). 

O ameloblastoma do tipo plexiforme se apresenta como cordões longos de epitélio 

odontogênico que se anastomosam. Esses cordões são circunscritos por células colunares ou 

cúbicas semelhantes aos ameloblastos, que delimitam células epiteliais arranjadas mais 

frouxamente, sendo a formação de cistos relativamente incomum nessa variante. O estroma de 

suporte apresenta-se frouxamente arranjado e mais vascularizado (SIAR et al, 2010). 

A variante acantomatosa do ameloblastoma é caracterizada por metaplasia escamosa 

extensa, por vezes associada à produção de ceratina nas porções centrais das ilhas epiteliais 

ameloblásticas (BANSAL et al, 2010). 

O padrão de células granulares é caracterizado pela presença de células com citoplasma  

abundante e repleto de grânulos eosinofílicos, cujas características ultra-estruturais e 

histoquímicas lembram lisossomos. Essas células granulares são resultado da transformação 

de um grupo de células epiteliais lesionais, podendo ser consideradas como consequência do 

envelhecimento ou alteração degenerativa de lesões de longa duração (ARA et al, 2007). 

A variante de células basais do ameloblastoma é o tipo menos comum, sendo composta por 

ninhos de células basalóides uniformes e, histopatologicamente similares ao carcinoma 

basocelular de pele, não apresentando retículo estrelado na porção central dos ninhos e as 

células periféricas tendem a ser cúbicas em vez de colunares (HIROTA et al, 2005). 

O tratamento do ameloblastoma sólido (intraósseo/multicístico) tem sido realizado de 

diversas maneiras, variando desde uma simples enucleação seguida por curetagem até a 

ressecção em bloco. O método ideal de tratamento tem sido alvo de muitas controvérsias. 

Sabe-se que este tipo de ameloblastoma pode se infiltrar entre as trabéculas do osso esponjoso 



9 
 

intacto, na periferia da lesão, mesmo antes da reabsorção óssea se tornar evidente 

radiograficamente. Portanto, a verdadeira margem da neoplasia frequentemente se estende 

além da sua aparente margem radiográfica ou clínica. Tentativas de remover a neoplasia 

através de curetagem frequentemente deixam pequenas ilhas neoplásicas dentro do osso, o 

que mais tarde se manifesta como recidiva (GUNAWARDHANA et al, 2010). 

Não existem estudos randomizados a respeito do tipo de tratamento utilizado, em 

ameloblastomas sólidos, entretanto, instituições com aproximadamente 40 anos de 

experiência nesse tratamento, vêm adotando na última década um protocolo em que o 

tratamento preferencial é a ressecção cirúrgica, provavelmente influenciado pela baixa taxa de 

recorrência, bem como pelos excelentes resultados provenientes da imediata reconstrução dos 

maxilares, posteriormente a remoção da lesão (HERTOG, VAN DER WAAL, 2010; 

HERTOG et al, 2011). 

 

2.2.2. Ameloblastoma Unicístico 

O ameloblastoma unicístico foi descrito pela primeira vez por Robinson e Martinez em 

1977 como um tipo especial de ameloblastoma (LAU, SAMMAN, 2006). O termo 

ameloblastoma unicístico deriva das aparências macroscópica e microscópica apresentadas 

(FREGNANI et al, 2010). 

A patogênese do ameloblastoma unicístico ainda permanece obscura e o motivo pelo qual 

os ameloblastomas tornam-se completamente císticos, pode estar relacionado a uma 

diminuição na adesão das células epiteliais odontogênicas, devido à desmossomos defeituosos 

ou mais provavelmente, a produção intrínseca de proteinases (metaloproteinases), tendo como 

consequência a formação de grande espaço cístico (YAVAGAL et al, 2009). 

Sabe-se que o aspecto mais importante do ameloblastoma unicístico é o seu 

comportamento biológico o qual se apresenta menos agressivo que o ameloblastoma 

sólido/convencional ou multicístico (ACKERMAN, 1998; CUNHA et al, 2005). 

Esta neoplasia corresponde a 6% do total de casos de ameloblastomas, acometendo 

indivíduos em uma faixa etária mais jovem (LEDESMA-MONTES et al, 2007), com 

aproximadamente 50% dos casos ocorrendo na segunda década de vida. Mais de 90% dos 

casos ocorre na mandíbula e, entre 50 e 80%, apresentam relação com dente impactado onde o 

3º molar é o mais envolvido (RAMESH et al, 2010)  Casos relacionados com dentes não 

erupcionados apresentam uma média de idade de 16 anos em contraposição a média de 35 

anos encontrada na ausência de dente não erupcionado (BARNES et al, 2005). 
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Radiograficamente, esta neoplasia se apresenta como uma área radiolúcida unilocular 

arredondada, sendo muitas vezes confundida do ponto de vista radiográfico com um 

ceratocisto odontogênico ou um cisto dentígero (KONOUCHI et al, 2006; QURESHI et al, 

2008). Frequentemente se apresenta como uma radiolucidez pericoronal, podendo ocorrer 

reabsorção radicular de dentes adjacentes (BARNES et al, 2005). 

Foram descritas três variantes histopatológicas do ameloblastoma unicístico: o 

ameloblastoma unicístico luminal, onde a neoplasia está confinada à superfície luminal do 

cisto, consistindo em uma parede cística fibrosa com revestimento composto total ou 

parcialmente por epitélio ameloblástico, este epitélio exibe uma camada basal de células 

colunares ou cúbicas com núcleo hipercromático, que apresenta polaridade reversa e 

vacuolização citoplasmática basilar. As células epiteliais sobrejacentes estão frouxamente 

coesas e lembram o retículo estrelado. Na segunda variante microscópica, um ou mais 

nódulos de ameloblastoma se projetam do revestimento cístico em direção ao lúmen do cisto, 

sendo chamado de ameloblastoma unicístico intraluminal, tais nódulos podem ser 

relativamente pequenos ou preencher, em grande parte o lúmen cístico. Já no terceiro padrão, 

o ameloblastoma unicístico mural, a parede fibrosa do cisto está infiltrada por ameloblastoma 

típico folicular ou plexiforme (LI et al, 2000; NEVILLE et al, 2009). 

 

2.3. Tumor odontogênico adenomatóide 

 

O tumor odontogênico adenomatóide (TOA) foi descrito pela primeira vez por Harbitz em 

1915 como adamantoma cístico. Termos como adenoameloblastoma, tumor adenomatóide 

ameloblástico, adamantinoma, adamantino epitelioma ou odontoma teratomatoso, foram 

usados antes de se definir a lesão como é atualmente conhecida (JOHN, JOHN, 2010). 

Philipsen e Birn, em 1969, propuseram uma outra denominação para esta lesão que foi 

amplamente aceita, sendo utilizada até os dias atuais, o termo tumor odontogênico 

adenomatóide. Esta denominação foi adotada desde a 1ª edição da classificação de tumores 

odontogênicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1971 (GARG et al, 2009; 

MOHAMED et al, 2010). Na mais recente classificação de tumores da OMS publicada em 

2005 o TOA é descrito como uma lesão composta por epitélio odontogênico exibindo uma 

variedade de arranjos histológicos em meio a um estroma de tecido conjuntivo maduro e 

caracterizado por um crescimento lento (BARNES et al, 2005). 

Com relação a origem do tumor odontogênico adenomatóide, acredita-se que mais de 96% 



11 
 

dos casos são provenientes do cordão gubernacular  (IDE et al, 2011), que é constituído por 

tecido conjuntivo fibroso contendo remanescentes da lâmina dentária, cuja função é 

estabelecer a conexão entre o folículo dentário de um dente em erupção e a lâmina própria da 

mucosa gengival. Esse cordão gubernacular está presente no interior do canal gubernacular e, 

a medida em que o dente sucessor irrompe, seu  canal gubernacular é alargado pela atividade 

osteoclástica local, delineando a via de erupção do elemento dentário (TEN CATE, 2001; IDE 

et al, 2011) 

A frequência relativa do tumor odontogênico adenomatóide (TOA) varia entre 2,2% e 

7,1%, sendo o quarto tumor odontogênico mais comum (IDE et al, 2011). Sua distribuição 

varia de acordo com as regiões geográficas, por exemplo, no sul da Ásia o percentual de 

aparecimento do TOA varia entre 9% e 12,4% enquanto que no leste asiático o percentual está 

entre 0,49% e 6,45%; na África varia entre 0,9% e 12,5%, na Europa entre 1,3% e 2%, já na 

América do Sul esta neoplasia varia entre 3,8% e 8,67% e na América do Norte, entre 1,7% e 

7% (GUPTA, PONNIAH, 2010). 

De acordo com os conhecimentos atuais sobre os aspectos clínicos, radiográficos e 

patológicos, está completamente estabelecido que o TOA apresenta três variantes clínicas: a 

pericoronária (folicular) correspondendo a 70,8% dos casos, a extracoronária (extrafolicular) 

em 26,9% e a periférica (extraósseo) em apenas 2,3% (IDE et al, 2011).  

O TOA é principalmente encontrado em pacientes jovens, especialmente na 2ª década de 

vida, sendo incomumente visto em pacientes com idade superior a 30 anos, acometendo 

geralmente mulheres. O sítio de predileção é a maxila, sendo duas vezes mais envolvida que a 

mandíbula, com maior acometimento da região anterior em relação à região posterior dos 

maxilares, apresentando ainda forte associação com o canino superior não erupcionado. 

Clinicamente, o TOA apresenta crescimento lento, assintomático e, frequentemente, 

descoberto durante um exame radiográfico de rotina (CHUAN-XIANG,YAN, 2007). 

Radiograficamente, esta lesão geralmente é unilocular, entretanto pelo menos 5 casos de 

aparência multilocular  foram relatados. Frequentemente, são lesões completamente 

radiolúcidas que em alguns casos, podem apresentar diminutas calcificações (SATO et al, 

2004). Esta lesão na verdade possui apresentações radiográficas que podem ser consideradas 

típicas mas, não patognomônicas (MOTAMEDI, 2005) Com relação ao seu tamanho, o TOA 

apresenta frequentemente dimensões variando entre 1,5 a 3cm, entretanto lesões maiores já 

foram descritas na literatura, como por exemplo, um caso de tumor odontogênico 

adenomatóide múltiplo presente tanto na maxila quanto na mandíbula em uma criança de 10 

anos de idade (LARSSON, SWARTZ, HEIKINHEIMO, 2003). 
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Histopatologicamente, o tumor odontogênico adenomatóide apresenta-se envolvido por 

cápsula de tecido conjuntivo fibroso, podendo se apresentar como uma massa sólida ou 

apresentar numerosos espaços pequenos. O tumor é constituído por células fusiformes ou 

poligonais formando lençóis, cordões ou estruturas espiraladas com escasso estroma fibroso. 

As células epiteliais podem formar estruturas semelhantes a rosetas ao redor de um espaço 

central que pode estar vazio ou conter pequenas quantidades de material eosinofílico 

semelhante à amilóide (SEMPERE et al, 2006; CHUAN-XIANG,YAN, 2007; BARTAKE et 

al, 2009; SLOOTWEG, 2009). As estruturas tubulares ou semelhantes a ducto que são 

características deste tumor, apresentam-se delimitadas por uma camada de células colunares 

ou cuboidais e seu lúmen pode estar vazio ou preenchido por um material eosinofílico amorfo. 

Podem ser observadas calcificações distróficas em quantidades e morfologias variadas. 

Material dentinóide ou osteodentina tem sido relatado, entretanto a ocorrência de matriz de 

esmalte é bastante rara (LEON et al, 2005; SWASDISON et al, 2008; YILMAZ et al, 2009). 

Como modalidades de tratamento para esta lesão, a enucleação e curetagem são as mais 

utilizadas e sua recorrência é extremamente rara (SATO et al, 2004, DURRANI, SINGH, 

2009).  Isso pode ser constatado pelo registro de apenas 3 casos de recorrência desta neoplasia 

em mais de 750 casos que foram relatados na literatura japonesa (SATO et al, 2004; 

CHUANG-XIANG, YAN, 2007). 

 

2.4. Ceratocisto odontogênico 

 

O ceratocisto odontogênico foi originalmente descrito em 1956 por Philipsen (VENCIO et 

al, 2006; SHUSTER et al, 2011), sendo esta denominação usada desde a década de 50 pelos 

autores para descrever uma lesão cística com características histológicas e comportamento 

biológicos peculiares (KIM et al, 2003; SOUSA et al, 2007) . Em 1963, Pindborg e Hansen 

sugeriram os critérios histopatológicos para o diagnóstico desta lesão e a partir de então, 

pesquisadores iniciaram a discussão das diferenças entre o tipo comum paraceratinizado e o 

tipo ortoceratinizado, mais raro (VENCIO et al, 2006; GONZÁLEZ-ALVA et al, 2008). No 

entanto, somente em 1992 tal nomenclatura foi ratificada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) que na oportunidade definiu esta lesão como um cisto de desenvolvimento, originado 

a partir de remanescentes da lâmina dentária (KIM et al, 2003; SOUSA et al, 2007).  Em 

2005, esta lesão foi categorizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como um tumor 

odontogênico, passando a ser denominado tumor odontogênico ceratocístico, baseado no seu 
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comportamento agressivo e tendência a recorrer após o tratamento cirúrgico, além de 

apresentar atividade mitótica superior aos demais cistos odontogênicos (SUYAMA et al, 

2008; ALAEDDINI et al, 2009; SUYAMA et al, 2009; GHADA et al, 2010; AYOUB, 

BAGHDADI, EL-KHOLY, 2011). Mesmo após esta nova classificação ainda não há 

consenso, se o ceratocisto odontogênico é mesmo um tumor ou não, conforme citam 

TEKKESIN, MUTLU, OLGAC (2011). 

Esta lesão ocorre mais frequentemente entre a segunda e a quarta décadas de vida, com 

alguns relatos envolvendo a quinta década, constatando-se predileção pelo sexo masculino na 

proporção de 2:1. Com relação ao sítio anatômico envolvido, 65 a 83% dos casos ocorrem na 

região posterior de mandíbula (KOLOKYTHAS et al, 2011), sendo esta localização duas 

vezes mais acometida que a maxila. No que diz respeito as expansões da cortical óssea 

causada por esta lesão, em 30% dos casos há o acometimento da maxila e em 50%, a 

mandíbula. São evidenciadas, manifestações clínicas como edema e dor, ou ambos, na 

maioria dos pacientes mas, há casos assintomáticos. Relatos de múltiplos ceratocistos, com ou 

sem associação com a Síndrome do Carcinoma Nevóide Basocelular (Síndrome de Gorlin) 

ocorrem geralmente em pacientes mais jovens quando comparados com casos de ceratocistos 

isolados (AHN et al, 2004; MANFREDI et al, 2004; DÍAS-FERNÀNDEZ et al, 2005; 

HYUN, HONG, KIM, 2009).  

A agressividade do ceratocisto odontogênico pode ser evidenciada por certas 

características clínicas, como perfuração da cortical óssea adjacente a estas lesões, extensão 

para os tecidos moles, progressão para a base do crânio quando presente na mandíbula ou para 

a órbita e fossa infratemporal a partir de lesões em maxila. Seu possível potencial neoplásico 

e alta taxa de recorrência, parecem ser confirmados por vários fatores, incluindo alta taxa 

mitótica (KIMI et al 2001), hiperosmolaridade intraluminal, colagenólise na parede do cisto, 

síntese de interleucina 1 e 6 pelos ceratinócitos, aumento na expressão da proteína relacionada 

ao hormônio da paratireóide, aumento na frequência do antígeno nuclear de proliferação 

celular (PCNA), assim como Ki-67, p53, bcl-2 e positividade para o Gp38 (BOFFANO, 

RUGA, GALLESIO, 2010). 

Recentemente, alguns estudos têm destacado os aspectos moleculares desta lesão, onde já 

foi demonstrado perda de heterozigozidade, bem como evidências de perdas alélicas 

principalmente nos genes p16, p53, PTCH, MCC, TSLC1, LTAS2 e FHIT. Considerando que 

todos estes genes são supressores tumorais associados a diferentes tipos de neoplasias 

humanas, estes achados podem dar suporte adicional no entendimento do comportamento 



14 
 

agressivo do ceratocisto odontogênico. Além disso, sabe-se que a presença de cistos filhos 

(satélites) estão relacionados a uma maior frequência de perdas alélicas (GOMES, DINIZ, 

GOMEZ, 2009).  

Radiograficamente esta lesão tende a apresentar uma radiolucidez bem delimitada, 

podendo ser unilocular ou multilocular. As lesões uniloculares são caracterizadas por uma 

radiolucidez única e bem definida, entretanto lesões multiloculares exibem imagens 

radiolúcidas distintas separadas por septos (BUCKLEY et al, 2011). As características 

radiográficas do ceratocisto odontogênico não são patognomônicas. Em 25 a 40% dos casos 

um dente não erupcionado está envolvido, o que resulta em um diagnóstico clínico-

radiográfico de cisto dentígero. Outros diagnósticos diferenciais podem incluir o 

ameloblastoma, cisto radicular, cisto ósseo simples, lesão central de células gigantes, má 

formação arterio-venosa e uma certa quantidade de lesões fibro-ósseas (MENDES, 

CARVALHO, VAN DER WAAL, 2010).  

Histologicamente, o ceratocisto odontogênico apresenta um epitélio pavimentoso 

estratificado, geralmente com 6 a 8 células de espessura apresentando camada basal bem 

definida constituída por células colunares ou cuboidais dispostas em paliçada, frequentemente 

hipercromáticas e uma camada superficial de paraceratina corrugada ou ondulada (ARAGAKI 

et al, 2010). A interface com o tecido conjuntivo se apresenta plana e a formação de cristas 

epiteliais não é comumente vista. Sua cápsula é delgada, friável, podendo conter ainda neste 

tecido fibroso a presença de cistos filhos (satélites) bem como ilhas epiteliais sólidas que são 

mais comuns em cistos associados à síndrome do carcinoma nevóide basocelular. Quando 

inflamado, o ceratocisto odontogênico pode apresentar alterações, com epitélio pavimentoso 

estratificado não ceratinizado exibindo intensa espongiose e proliferação formando cristas 

epiteliais com perda da característica em paliçada da camada basal pode ser observado. Estas 

alterações inflamatórias podem ser tão exuberantes que torna praticamente impossível fazer o 

diagnóstico de ceratocisto ou fazer qualquer distinção de outros cistos dos maxilares, onde a 

histopatologia pode ser obscurecida por alterações secundárias similares (DALEY, 

MULTARI, DARLING, 2007; GOMES, DINIZ, GOMEZ, 2009; NEVILLE et al, 2009; 

SLOOTWEG, 2009).  

Com relação à recorrência desta lesão, a literatura apresenta taxas variáveis, indo desde 

aproximadamente 60% dos casos até ausência de recorrência de acordo com o tipo de 

tratamento instituído (MAURETTE et al, 2006). Na maioria dos casos descritos, o potencial 

de recorrência é maior nos primeiros 5 anos, o que não descarta a possibilidade de recorrência 
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em períodos mais longos (STOELINGA, 2001; ALMEIDA JÚNIOR et al, 2010). As razões 

para esta recorrência podem ser explicadas pela presença de remanescentes epiteliais, cistos 

satélites, a fraca aderência do epitélio em relação ao tecido conjuntivo, o que leva a 

fragmentação da lesão durante a enucleação (STOELINGA, 2003; DINIZ et al, 2009; 

TONIETTO et al, 2011) além da possibilidade de novos cistos surgirem após um certo tempo, 

a partir de remanescentes da lâmina dentária que estejam situados nas proximidades da lesão 

primária (SOUSA et al, 2007). 

Existem algumas modalidades para o tratamento do ceratocisto odontogênico, que vão 

desde procedimentos mais conservadores aos mais agressivos, bem como a combinação dos 

dois (ALMEIDA JÚNIOR, 2010). Os tratamentos mais utilizados atualmente são a 

marsupialização, curetagem, descompressão, enucleação combinada ou não com crioterapia, 

aplicação de solução de Carnoy, a ressecção (GOSAU et al, 2010; BAISAKHIYA, PAWAR, 

2011; TONIETTO et al, 2011), bem como a realização de procedimentos cirúrgicos 

auxiliados pela endoscopia (SEMBRONIO et al, 2009). Entretanto, a enucleação é o 

procedimento cirúrgico mais utilizado para a resolução desta lesão (KUROYANAGI et al, 

2009).  

 

2.5. Miofibroblastos 

 

Os miofibroblastos foram descobertos em tecido de granulação por Gabbiani e 

colaboradores em 1971, sendo estes tipos celulares considerados apenas como fibroblastos 

modificados apresentando um proeminente retículo endoplasmático rugoso (ALEXA et al, 

2009; THODE et al, 2011). Atualmente, sabe-se que os miofibroblastos são células que 

exibem características morfológicas tanto de fibroblastos quanto de células musculares lisas, 

apresentando desta forma um fenótipo híbrido (BITU et al, 2006; AGUILAR et al, 2009).  

Estes tipos celulares são caracterizados pela expressão da α-SMA, uma α-actina específica 

para músculo liso (DESMOULIERE et al, 2005; SOBRAL et al, 2007; FOLLONIER et al, 

2008; GUO et al, 2008; MENG et al 2010), atuando no aumento da deposição colagênica em 

tecido conjuntivo, bem como no fenômeno de remodelação tecidual (DESMOULIERE et al, 

2005; SOBRAL et al, 2007). 

Os miofibroblastos estão presentes em quase todos os órgãos sendo capazes de expressar e 

secretar um amplo repertório de citocinas, fatores de crescimento, quimiocinas, hormônios, 

neurotransmissores, proteínas de adesão e grande quantidade de proteínas da matriz 
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extracelular (FRANGOGIANNIS, MICHAEL, ENTMAN, 2000; BRYANT et al, 2008; 

KELLERMANN et al, 2008). A presença prolongada de miofibroblastos com elevada força 

de tração é responsável pela contração de reparo de feridas, fibrose e outras desordens 

fibroproliferativas (CHEN, LI, SUNDARRAJ, WANG, 2007). Estes tipos celulares já foram 

detectados no estroma de cânceres de mama, rim, fígado, bexiga, cólon, próstata e cavidade 

oral (KELLERMANN et al, 2008).  

Existem várias fontes para a origem dos miofibroblastos a fim de atender a demanda 

temporariamente elevada de células contráteis no reparo de feridas. Por exemplo, em feridas 

de pele acredita-se que os miofibroblastos são oriundos da derme e outros tecidos subcutâneos 

nas proximidades das feridas. Entretanto pericitos e células musculares lisas vasculares são 

também potenciais fontes de miofibroblastos sendo extremamente importantes no reparo 

vascular. Há evidências de que os miofibroblastos podem ser derivados de células epiteliais 

ductais através da transição epitelial-mesenquimal. Além disso, os miofibroblastos podem ser 

provenientes de fibrócitos a partir de uma subpopulação de leucócitos com características 

fibroblásticas oriundos da medula óssea. Outra possível origem dos miofibroblastos são as 

células-tronco teciduais que após estímulos mecânicos podem se diferenciar em 

miofibroblastos (BARISIC-DUJMOVIC, BOBAN, CLARK, 2010; LI, WANG, 2011). 

Sabe-se que a célula mais explorada como progenitora dos miofibroblastos é o fibroblasto, 

sendo esta oriunda de uma transição desencadeada pelo acúmulo de TGF-β1 (Fator 

transformador de crescimento-β1) juntamente com estresse ambiental durante uma resposta 

inflamatória (DE WEVER, MAREEL, 2003; HINZ, 2006; HINZ et al, 2007; AGUILAR et al, 

2009).  Pouco se sabe sobre os mecanismos ou fatores que inibem a atividade dos 

miofibroblastos e, dentre esses fatores, o interferon-γ tem se mostrado efetivo nesta ação, 

possivelmente através do efeito anti-TGF-β1 (HINZ et al, 2007; WENG et al, 2007). 

 A aquisição do fenótipo miofibroblástico é geralmente chamado “diferenciação”, embora 

o mais apropriado seria considerar que esta célula se apresenta mais diferenciada que seu 

precursor. As características moleculares típicas de miofibroblastos diferenciados são,  nova 

expressão da α-SMA e de fibronectina com domínio ED-A, no entanto, filogeneticamente e 

durante a embriogênese, a α-SMA é uma das alfa-actinas de músculo liso, precocemente 

expressa e que mantém sua expressão, já a fibronectina com domínio ED-A torna-se pouco 

expressa em tecidos adultos (CLEMENT et al, 2007; HINZ, 2010). 

Histologicamente, os miofibroblastos são células fusiformes, por vezes estreladas, 
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apresentando citoplasma levemente eosinofílico e núcleo vesiculoso alongado, exibindo 

discretas indentações e nucléolos diminutos. Comumente, os miofibroblastos encontram-se 

envolvidos por uma exuberante matriz pericelular (EYDEN, 2008; EYDEN et al, 2009).  

Analisando-se ultraestruturalmente, observa-se que os miofibroblastos são células grandes 

com membranas indentadas e retículo endoplasmático extremamente ativo, possuindo no seu 

citoplasma feixes de microfilamentos que terminam na superfície da célula em complexos de 

adesão especializados, denominados de fibronexus ou locais maduros de adesão, onde se dá a 

união entre a célula e a matriz, formando complexas pontes constituídas por microfilamentos 

de fibronectina com domínio ED-A, proporcionando um mecanismo contrátil e desta forma 

permitindo que os miofibroblastos transmitam forças para a matriz extracelular circundante. 

Esta força contrátil é mantida ao longo do tempo e é reforçada pela deposição de colágeno 

(BAUM, DUFFY, 2011), sendo a força mecânica essencial para a manutenção da atividade 

contrátil dos miofibroblastos, além de um pré-requisito ligado a uma forte expressão da actina 

de músculo liso. Vale destacar que este processo depende de força que envolve a cascata de 

sinalização Rho que apresenta dentre outras funções, a de estabilizar a actina do citoesqueleto 

(ZHAO et al, 2007). 

A diferenciação dos miofibroblastos está relacionada à formação e a maturação das 

adesões intercelulares e esta afirmação é feita através do conhecimento da composição 

molecular das junções aderentes dos miofibroblastos. Apesar dos avanços nesse 

entendimento, sua função ainda é pouco conhecida. Sabe-se que as junções aderentes (junções 

adesivas) e não as junções tipo gap (junções de intercomunicação), coordenam a atividade de 

contato dos miofibroblastos. Esta coordenação pode ter importância durante o processo de 

remodelação tecidual, quando um grande número de miofibroblastos promovem a contração 

da matriz extracelular ao mesmo tempo (DESMOULIÈRE, GUYOT, GABBIANI, 2004; 

DESMOULIÈRE, CHAPONNIER, GABBIANI, 2005; FOLLONIER et al, 2008). 

Os miofibroblastos têm sido alvo de novas abordagens terapêuticas, como por exemplo, a 

utilização de fármacos específicos, inibindo a ação fibrogênica destes tipos celulares em 

pacientes que apresentam fibrose hepática relacionada a doenças como: esteatose hepática não 

alcóolica, hepatite C e cirrose hepática (FOWELL, IREDALE, 2006; DOUGLASS et al, 

2008). 

Nas vias aéreas, os miofibroblastos se originam essencialmente de fibroblastos brônquicos 

e esta transição é responsável pela manutenção de doenças fibrocontráteis crônicas. Estudos 
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realizados in vitro constataram que ao se inibir as junções entre fibroblastos brônquicos 

presentes nas paredes das vias aéreas através da utilização da N-caderina, ocorreu um 

decréscimo na transição fibroblasto-miofibroblasto (MICHALIK et al, 2011). 

 

2.6. Alfa actina de músculo liso (α-SMA) 

 

As actinas são proteínas altamente conservadas sendo componentes do aparato contrátil e 

de células musculares lisas do citoesqueleto. Funcionalmente, elas atuam não somente na 

contratilidade mas, também, na mobilidade, divisão, adesão e manutenção da morfologia 

celular (CHAPONNIER, GABBIANI, 2004). Em mamíferos, a família das actinas é 

composta por pelo menos seis tipos de isoformas (PETSCHNIK et al, 2008), incluindo a 

esquelética, a cardíaca, α-SMA, γ-actina de músculo liso e as actinas citoplasmáticas (α e β). 

As várias isoformas de actinas estão conservadas ao longo das espécies sugerindo que esta 

família tenha um ancestral gênico comum. A conservação das várias isoformas de actina 

implica em funções distintas em diferentes tecidos ou tipos celulares. As actinas de músculo 

liso servem como marcadores moleculares para a diferenciação, maturação e função das 

células musculares lisas (ZIMMERMAN et al, 2004). 

As diferentes isoformas de actina são 95% idênticas na sua sequência de aminoácidos. O 

grupo das actinas citoplasmáticas não musculares são mais semelhantes entre si quando 

comparadas as actinas musculares. A região mais variável das moléculas de actina é a 

terminação NH2 (HINZ, GABBIANI, CHAPONNIER, 2002), composta de 10 a 20 

aminoácidos. Admite-se que esta região desempenha um importante papel na regulação da 

polimerização de actina “in vivo” e “in vitro”. Apesar das similaridades estruturais evidencia-

se diferentes funções entre as formas de actina. No que diz respeito ao gene da actina de 

músculo liso, sabe-se que ele é ativado durante os estágios iniciais do desenvolvimento 

embrionário cardiovascular, sendo desativado em estágios mais tardios do desenvolvimento. 

A actina de músculo liso também aparece durante o desenvolvimento vascular e, durante a 

maturação, torna-se a proteína mais abundante das células musculares lisas vasculares 

(WANG, ZOHAR, MCCULLOCH, 2006). 

 Excluindo a principal função da α-SMA que é o papel mecânico, podemos citar ainda 

múltiplas funções no componente celular: liga o citoesqueleto a diferentes proteínas 

transmembranares em uma variedade de junções; regula a atividade de um número de 

receptores, servindo também como um conector do citoesqueleto a diversas cascatas de 

sinalização (SJÖBLOM, SALMAZO, DJINOVI´C-CARUGO, 2008). 
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Com relação ao papel mecânico, sabe-se que a força celular de tração é exercida pelos 

miofibroblastos, desempenhando diversas funções durante a embriogênese, angiogênese, 

inflamação e reparo de feridas, onde os fibroblastos presentes se diferenciam em 

miofibroblastos e estes por sua vez geram uma ampla força de tração que atuam 

essencialmente na remodelação tecidual (CHEN, LI, SUNDARRAJ, WANG, 2007). Alguns 

estudos tem investigado a relação entre a α-SMA e a força de tração miofibroblástica, apesar 

disso, esta relação quantitativa entre a força de tração e a α-SMA ainda não está estabelecida 

(ARORA, MCCULLOCH, 1994; VAUGHAN et al , 2000; HINZ et al, 2001, CHEN, LI, 

SUNDARRAJ, WANG, 2007).  

 O anticorpo alfa actina de músculo liso (α-SMA) é imunoexpresso em células musculares 

lisas, miofibroblastos (MFBs) e células mioepiteliais. Este anticorpo reage especificamente 

com a isoforma de actina de músculo liso α. Portanto, através deste marcador é possível 

quantificar os miofibroblastos presentes em uma lesão (ORIMO et al, 2005; KELLERMANN 

et al, 2008; BELLO et al, 2009). Considera-se desta forma que a α-SMA é o melhor marcador 

para a identificação de células miofibroblásticas (CHEN, LI, SUNDARRAJ, WANG, 2007; 

FREGNANI et al, 2009, YAMASHITA et al, 2010). 

Em estudo realizado na conjuntiva ocular para verificar a densidade de miofibroblastos, 

constatou-se um baixo percentual destes tipos celulares detectados através da α-SMA  com 

percentual variando entre 0,3% a 10% sendo considerado indicativo de normalidade enquanto 

que percentuais acima de 10%, os miofibroblastos em maior quantidade seriam decorrentes de 

traumas e outras alterações na conjuntiva ocular (AGUILAR et al, 2010). 

No fígado, os miofibroblastos constituem uma população altamente proliferativa, com 

características pró-angiogênicas, pró-inflamatórias, pró-fibrogênicas, além de serem células 

contráteis que sustentam a fibrogênese e a consequente progressão fibrótica de doenças 

hepáticas crônicas de diferentes etiologias (NOVO et al, 2009).  

Analisando a presença de miofibroblastos em lesões orais de carcinoma epidermóide, 

displasia epitelial e comparando com mucosa oral normal, verificou-se que os miofibroblastos 

estavam presentes somente nos casos de carcinoma epidermóide, sugerindo que alterações 

genéticas presentes no epitélio carcinomatoso possam ter efeito indutor no estroma adjacente 

para a produção de miofibroblastos (ETEMAD-MOGHADAM et al, 2009).  

Em outro estudo, sobre a presença de miofibroblastos em carcinomas epidermóides orais, 

observou-se que quando estas células eram abundantemente observadas no estroma destas 

lesões, este fato estava significativamente correlacionado ao estágio da lesão e a recorrência 
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cervical, não apresentando nenhuma relação de miofibroblastos com idade, sexo, tabagismo, 

etilismo, tamanho da lesão, diferenciação celular, local da lesão ou qualquer relação com a 

sobrevivência do paciente (KELLERMANN et al, 2008). 

Em casos de fibroses submucosas orais, a avaliação da expressão da α-SMA apresentou-se 

aumentada de forma significativa quando comparada a mucosas orais normais e, quando se 

fez a comparação entre fibroses submucosas orais incipientes com as avançadas constatou-se 

um aumento na incidência de miofibroblastos relacionados aos quadros severos desta 

desordem (ANGADI, KALE, HALLIKERIMATH, 2011). 

A presença de miofibroblastos em lesões, nem sempre seu maior número está relacionado a 

agressividade, fato este constatado em lesões centrais de células gigantes agressivas e não 

agressivas, onde em ambas as lesões ocorreu uma similaridade com relação à densidade de 

miofibroblastos (VERED et al, 2007). 

Analisando a presença de miofibroblastos em 30 casos de ceratocistos odontogênicos 

isolados e 22 casos associados à Síndrome de Gorlin, não se constatou diferença 

estatisticamente significativa entre as lesões estudadas, sugerindo desta forma que a 

quantidade de miofibroblastos poderia não estar relacionado ao comportamento biológico 

dessas lesões (NONAKA et al, 2012). 

Em estudo realizado em ameloblastomas analisando a expressão da MMP-2 e possível 

relação com miofibroblastos, evidenciou-se que os ameloblastomas sólidos exibiram 

abundante presença de miofibroblastos e considerável expressão da MMP-2 no estroma 

neoplásico, conferindo a estas lesões um caráter mais agressivo com ruptura da cortical óssea 

(FREGNANI et al, 2009). 

Vered et al (2005) avaliando a presença de miofibroblastos na cápsula de cistos 

odontogênicos bem como no estroma de tumores odontogênicos constataram que entre os 

cistos odontogênicos, o maior número de células positivas para α-SMA por campo, ocorreu 

nos casos de ceratocisto odontogênico enquanto que a menor média esteve presente no cisto 

dentígero. Entre os tumores odontogênicos, a maior média foi encontrada em ameloblastomas 

sólidos e as menores médias, foram encontradas nos fibromas ameloblásticos e fibro-

odontoma ameloblástico. 

Em estudo realizado analisando a presença de miofibroblastos em ameloblastomas sólidos 

e carcinomas ameloblásticos, constatou-se que não houve diferença com relação à quantidade 

de miofibroblastos no estroma, ambos se apresentaram com grande quantidade destes tipos 

celulares, a diferença é que no carcinoma ameloblástico verificou-se a presença de grande 
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quantidade de miofibroblastos no interior das ilhas tumorais, sugerindo que as células 

epiteliais das ilhas neoplásicas tenham sofrido transição epitélio-mesenquimal, conferindo 

maior agressividade. Ainda neste estudo os autores sugerem que a presença dos 

miofibroblastos no interior das ilhas neoplásicas do carcinoma ameloblástico poderia ser um 

dos critérios para se fazer o diagnóstico desta neoplasia maligna (BELLO et al, 2009).  

 

2.7. Fator transformador de crescimento beta-1 (TGF-β1) 

 

A superfamília dos TGF-β incluem mais de 100 diferentes proteínas e um número superior 

a 40 tem sido descrito em mamíferos. Desta forma, podem ser incluídas as proteínas como a 

survivina e a inibina, proteínas morfogenéticas do osso (BMPs), uma classe de fatores de 

crescimento e diferenciação (GDFs), um pequeno grupo de citocinas multifuncionais e as 

moléculas de TGF-β. Em mamíferos, a última subfamília mencionada apresenta 3 isoformas: 

o TGF-β1, TGF-β2 e o TGF-β3 (AIGNER, BOGDAHN, 2008). Vale lembrar que existem 

ainda mais duas isoformas o TGF-β4 e β5 presentes em galinhas e em anfíbios, 

respectivamente (IEZZI et AL, 2008). As 3 isoformas de TGF-β em mamíferos induzem uma 

série de efeitos celulares tanto na formação dos organismos quanto em organismos adultos, 

que agem através de receptores serina/tironina cinase, chamados receptores TGF-β tipo I e II, 

formando um complexo receptor (DERYNCK, ZHANG, 2003; GIEHL, IMAMICHI, 

MENKE, 2007), que após essa ligação os receptores fosforilam uma cascata de mediadores 

pertencentes à família das Smads (Smad 2 e/ou Smad 3). Por sua vez, as Smads citadas se 

ligam a Smad 4, sendo translocados para o interior do núcleo onde o complexo age como um 

regulador transcricional (EVANS et al, 2003; MASSAGUE, SEOANE, WOTTON, 2005).  

Originalmente, os membros da família de TGF-β (β1, β2 e β3) foram descritos como 

fatores que induzem a transformação celular mas, estes fatores de crescimento regulam a 

proliferação, migração, diferenciação celular e processos reparadores (BIERIE, MOSES, 

2006). Quando o TGF-β estimula o crescimento de células mesenquimais, o mesmo age de 

forma a inibir o crescimento e a diferenciação de células epiteliais, podendo ainda induzir a 

desdiferenciação, assim como a transição epitélio-mesenquimal (WILKINS-PORT, 

HIGGINS, 2007; HE, BAZAN, 2008). Apesar do TGF-β agir inibindo a proliferação de 

células epiteliais, paradoxalmente é encontrado em altas concentrações em células tumorais 

contribuindo para a progressão do câncer, facilitando a migração e metástase em estágios 

mais tardios (AKHURST, DERYNCK, 2001; WAKEFIELD, ROBERTS, 2002; DUMONT, 

ARTEAGA, 2003; GIEHL, IMAMICHI, MENKE, 2007). 
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O TGF-β1 é o fator de crescimento de maior expressão em humanos, sendo de alguma 

forma geneticamente regulado, onde pacientes que apresentam polimorfismo de nucleotídeo 

simples no gene do TGF-β1 são grandes produtores deste tipo de fator transformador de 

crescimento (RADWAN-OCZKO et al, 2006; LUNDBERG et al, 2010). É importante 

destacar que o TGF-β1 tem sido descrito como principal indutor da diferenciação de 

fibroblastos reativos estromais em miofibroblastos e que estes tipos celulares apresentam 

receptores específicos para o TGF-β1 (TUXHORN et al, 2002; SMITH, CÁCERES, 

MARTINEZ, 2006; SERPERO et al, 2006; SEONG et al, 2009; MUTOH et al, 2010, 

PEGORIER et al, 2010, SARRAZY et al, 2011; THODE et al, 2011), portanto este fator 

transformador de crescimento é um modulador de fenótipo celular e o aumento na sua 

expressão pode resultar em exuberante produção de colágeno que por sua vez, juntamente 

com outros componentes da matriz extracelular agem sinergicamente com distintos fatores de 

crescimento promovendo a diferenciação (PIATTELLI et al, 2004). O TGF-β1 atua muitas 

vezes reduzindo a degradação da matriz extracelular através da supressão da atividade das 

metaloproteinases e ativação dos inibidores de proteases (SEONG et al, 2009). 

Sabe-se que o TGF-β1 está presente em condições normais na forma latente, na matriz 

extracelular e que o estresse funcional desencadeado por miofibroblastos é o responsável pela 

ativação do TGF-β1, sendo essencial na conversão de fibroblastos em novos miofibroblastos. 

No entanto, ainda não se sabe como o estresse mecânico e o TGF-β1 convergem para 

aumento na expressão da α-SMA e consequente diferenciação miofibroblástica, sendo 

possível que a tensão intracelular e extracelular regulem diretamente a ativação do TGF-β1. 

Entretanto a liberação do TGF-β1 pela tensão a partir de um complexo latente pode produzir 

moléculas sinalizadoras que induzem a diferenciação de miofibroblastos e a expressão da α-

SMA (WIPFF et al, 2007). 

Diante do conhecimento da patobiologia do TGF-β1, várias drogas inibidoras deste fator, 

como o ALK5, mAbs, peptídeo p144 dentre outras, vêm sendo testadas em ensaios pré-

clínicos e clínicos para tratamento de doenças cardíacas, renais, casos de fibrose e câncer 

(PRUD’HOMME, 2007). No entanto, sabe-se que o TGF-β1 possui várias relações biológicas 

e que uma simples inibição na sua atividade pode causar sérios transtornos, constatando-se 

que efeitos adversos mais leves foram encontrados nos casos em que o TGF-β1 foi 

incompletamente inibido. Apesar de estudos realizados, ainda não se sabe quais os diferentes 

efeitos adversos decorrentes de uma longa utilização destas drogas, necessitando de um amplo 

acompanhamento (PRUD’HOMME, 2007; LAGARES et al, 2010). 



23 
 

Estudo realizado com cultura de fibroblastos da córnea humana constatou que com a 

diminuição significativa do TGF-β1 no meio de cultura, ocorreu uma considerável redução na 

diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos, resultando em menor cicatriz na córnea 

além de acelerar a re-epitelização desta estrutura ocular posteriormente a procedimentos 

cirúrgicos (ANGUNAWELA, MARSHALL, 2010). 

Em doenças renais como a glomerulonefrite primária, o TGF-β1 contribui para o 

desenvolvimento de fibrose túbulo-intersticial progressiva e esclerose glomerular, culminando 

na perda da função renal (BAUVOIS et al, 2007) além de transdiferenciação de células 

epiteliais tubulares em miofibroblastos contribuindo ainda mais para esses quadros graves 

(HILLS, SQUIRES, 2009). 

O TGF-β1 está presente em vários estágios de câncer, sendo produzido como um complexo 

latente que necessita de um processamento para se tornar ativo. Foram evidenciadas, altas 

concentrações deste fator de crescimento em câncer colorretal (HAWINKELS et al, 2009), 

carcinomas gástricos (MUTOH et al, 2010), carcinomas renais (KOMINSKY et al, 2007) e 

carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço (LOGULLO et al, 2003). 

Em estudo realizado, foi verificada a presença do TGF-β1 em polpas dentárias normais e 

polpas com processos irreversíveis, constatando-se que estava presente alta expressão na 

camada odontoblástica e subodontoblástica, podendo sugerir um possível papel do TGF-β1 na 

diferenciação de células pulpares em odontoblastos e pré-odontoblastos, contribuindo no 

processo de reparo dentinário (PIATTELLI et al, 2004). 

Takata et al (1999) em seu estudo analisaram a expressão do TGF-β em ameloblastomas 

desmoplásicos comparando com ameloblastomas foliculares e plexiformes e constataram que 

ao contrário dos ameloblastomas foliculares, foi encontrada marcante imunoexpressão em 

todos os ameloblastomas desmoplásicos embora em uma lesão “híbrida” não tenha sido 

evidenciada marcação em área de ameloblastoma com padrão folicular mas, sim na área com 

padrão desmoplásico. Esses resultados mostram que o TGF-β produzido pelas células 

neoplásicas do ameloblastoma desempenha um papel na formação da matriz desmoplásica 

evidenciada nestas lesões. 

Analisando a expressão do TGF-β1 em ameloblastomas sólidos, unicísticos e periféricos, 

verificou-se que a maior imunoexpressão nas células estromais ocorreu nos casos de 

ameloblastoma sólido, podendo ser explicado pelo fato do TGF- β1 agir como um potente 

supressor tumoral em estágios precoces de desenvolvimento e, em estágios avançados, o 

mesmo fator de crescimento age estimulando o fenótipo invasivo do ameloblastoma sólido em 

relação aos outros tipos de ameloblastoma com menor agressividade (IEZZI et al, 2008). 
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Kumamoto, Yoshida e Ooya (2002) analisando a expressão imuno-histoquímica do fator 

de crescimento de hepatócitos (HGF) e receptores do TGF-β em tumores odontogênicos 

epiteliais e germes dentários, verificaram a expressão para o HGF e TGF-β tanto nas células 

epiteliais quanto mesenquimais, já seus receptores foram expressos somente nas células 

epiteliais. A expressão destes anticorpos nos espécimes citados, suportam a hipótese de que o 

HGF e o TGF-β agem nas células epiteliais por mecanismos autócrinos e parácrinos. A 

expressão alterada nos tumores odontogênicos, especialmente nos subtipos de 

ameloblastomas, tumor odontogênco adenomatoide e nos cistos odontogênicos calcificantes, 

sugerem que o HGF e a sinalização do TGF-β devem afetar a diferenciação das células 

epiteliais odontogênicas. A ativação da via HGF/c-Met e a redução da sinalização do TGF-β 

em tumores odontogênicos císticos calcificantes e carcinomas ameloblásticos podem estar 

associados com o comportamento destes tumores odontogênicos epiteliais. 

Estudo realizado por Sobral et al (2011) em fibroblastos gengivais em casos de fibroses 

gengivais evidenciou que a Smad 7 é capaz de bloquear o TGF-β1 e desta forma inibir o 

processo de diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos. 

 

2.8. Interferon gama (IFN-γ) 

 

Os interferons (IFNs) foram inicialmente descritos em 1957 (MEYER, 2009) como 

substâncias que exibem atividade biológica capaz de interferir na infecção viral. O 

subsequente isolamento destas proteínas e clonagem de vários tipos de genes de IFN, 

permitiram o descobrimento da atuação destas proteínas em funções celulares, tais como, 

resposta antiviral, resposta antimicrobiana, apoptose e controle do ciclo celular. As moléculas 

de IFN são proteínas solúveis, secretadas que apresentam três classes, a tipo I (α, β, ω e Ƭ), 

tipo II (γ) e tipo III (λ) (GOUGH et al, 2008).  

O tipo I é produzido por leucócitos e apresenta-se codificado por 17 genes não alélicos que 

perdem os íntrons e estão localizados no cromossomo 9 em humanos, sendo constituído por 

proteínas glicosiladas contendo de 160 a 200 aminoácidos. O tipo II, também conhecido como 

tipo imune, é produzido por células NK (Natural Killer) e Células T, sendo composto por 140 

aminoácidos, não é homólogo ao tipo I de IFN e apresenta dois receptores representados pelos 

IFNγR1 e o IFNγR2, onde o primeiro receptor é expresso em todos os tipos celulares 

enquanto o segundo é fortemente regulado e expresso em um pequeno espectro de tipos 

celulares. O tipo III é constituído por três moléculas de IFN-λ, também conhecidos como IL-



25 
 

28A, IL-28B e IL-29, sendo co-produzidas com o IFN-β mas, age ligando-se a um receptor 

diferente dos receptores de IFN tipo I; o receptor do IFN-λ é composto por duas proteínas de 

membrana representadas pelos  IFNLR1 e  IL-10R2. Com relação as vias de sinalização, os 

receptores de IFN tipo I e III estão associados com as vias JAK1 (Janus Cinase) e TYK2 

(Tirosina Cinase) enquanto os receptores do tipo II estão associados com as vias de 

sinalização JAK1 e JAK2. A transdução de sinais do IFN requer uma cascata de fosforilação 

de proteínas transdutoras, como o STAT1 e STAT2 e envolve proteínas reguladoras como o 

fator regulador-9 de IFN (MEYER, 2009). 

O IFN-γ é o mais importante mediador da imunidade e da inflamação desempenhando 

papel chave na ativação de macrófagos, defesa do hospedeiro contra patógenos intra-

celulares, resposta celular Th1 e vigilância tumoral. Paralelamente, o IFN-γ exerce funções 

reguladoras limitando o dano tecidual associado com inflamação ou diferenciação celular. 

Vale salientar que as funções-chave do IFN- γ são mediadas pela regulação cruzada de 

respostas celulares a outras citocinas e fatores inflamatórios (HU, IVASHKIV, 2009; 

HONGQIN et al, 2011). Atua induzindo a expressão de várias moléculas importantes, 

incluindo os antígenos MHC (Complexo principal de histocompatibilidade) de classe I e II, 

óxido nítrico sintase e citocinas como a interleucina-1 (IL-1). Entretanto, estudos prévios com 

IFN-γ têm sido amplamente centrados nos seus efeitos regulatórios nas populações de células 

imunes e em outras classes de células, incluindo células epiteliais e endoteliais que 

apresentam receptores de superfície para o IFN-γ (HOFFMANN et al, 2011). 

As vias de sinalização do IFN-γ citadas estão bem estabelecidas e são ativadas em várias 

situações como mecanismos de defesa contra infecções virais, bacterianas, além de tumores 

sólidos, malignidades hematológicas e várias doenças autoimunes como o lúpus eritematoso 

sistêmico, síndrome de Sjögren, artrite reumatóide, polimiosites e esclerose sistêmica 

(MEYER, 2009). Há evidências de que o IFN-γ possua um efeito anti-proliferativo que foi 

demonstrado em estudo envolvendo casos de carcinoma (MAHER et al, 2007).  Desta forma, 

os IFNs vêm sendo amplamente utilizados como agentes antitumoral, antiviral e 

imunomoduladores, embora os mecanismos precisos que resultam em numerosos benefícios 

terapêuticos ainda permaneçam desconhecidos (CROITORU-LAMOURY et al, 2011).  

Estudos têm demonstrado que os benefícios relacionados à inibição da síntese de colágeno 

por parte do IFN-γ em desordens fibroproliferativas estão relacionadas a proteína Y-box 1 

(YB-1), um regulador de colágeno, que age se ligando diretamente ao IFN-γ, constituindo o 
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principal alvo na via de sinalização jack1, interferindo tanto na atividade do TGF-β1 quanto 

atuando diretamente na inibição da síntese de colágeno (HIGASHI et al, 2003; DOOLEY et 

al, 2003; DOOLEY et al, 2006). 

Com relação à diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos, sabe-se que o IFN- γ é 

capaz de inibir a expressão da α-SMA e este efeito é em parte causado pela ação antagônica 

do IFN-γ em relação ao TGF-β1 que estimula a diferenciação (GU ET AL, 2004, SMITH, 

CÁCERES, MARTINEZ, 2006; SOBRAL et al, 2007, JANSEN et al, 2011). Além disso, o 

IFN-γ estimula a produção de óxido nítrico e desta forma suprime a expressão da α-SMA 

(KAWADA et al, 1996; JANSEN et al, 2011). Vários estudos destacam o já citado papel 

antagônico do IFN-γ em relação ao TGF-β que são os dois principais sinais extracelulares que 

modulam a síntese de colágeno (GHOSH et al, 2001; DOOLEY et al, 2006; WENG et al, 

2007; HOFFMANN et al, 2011). 

Em estudo investigando a expressão do IFN-γ em pacientes com refluxo gastroesofágico e 

com esôfago de Barrett, constatou-se que quanto maior a expressão desta citocina, maiores 

eram as alterações do ponto de vista de gradação histológica e endoscópica (ZHONG, LIN, 

XU, 2011).  

Do ponto de vista cardiovascular, verificou-se que o IFN-γ apresenta maior expressão em 

casos de aneurismas da aorta torácica ascendente age, estimulando a produção de MMP-9 ou 

através da apoptose das células da túnica média desta artéria (ZHANG et al, 2011). 

Em estudo realizado em cistos radiculares e granulomas periapicais, constatou-se que a 

expressão do IFN-γ nestas lesões esteve presente em células T, células semelhantes a 

fibroblastos e alguns tipos de macrófagos, não havendo diferenças na expressão do IFN-γ 

entre as lesões estudadas e sua função parece estar relacionada ao aumento da resposta imune 

mediada por células (WALKER et al, 2000). 

No que diz respeito a doenças periodontais, sabe-se que o IFN-γ e a IL-10 apresentam forte 

associação com estas doenças, sendo a primeira caracterizada como uma citocina pró-

inflamatória e a segunda representa uma citocina anti-inflamatória, ambas apresentando 

alterações epigenéticas, com presença de metilação na região promotora dos genes IFN-γ e da 

IL-10, embora ainda não se saiba a relevância funcional destas alterações (VIANA et al, 

2011). 

Em pesquisa com cultura de células de gengiva humana, foi evidenciado que o IFN-γ atua 

bloqueando o processo de diferenciação do fibroblasto gengival em miofibroblasto podendo 

este fato estar implicado no processo da fibromatose gengival hereditária, bem como em 
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outros tipos de crescimento gengival, sugerindo que o IFN-γ pode ser efetivo na diminuição 

do acúmulo de matriz extracelular tão comum nestas lesões (SMITH, CÁCERES, 

MARTINEZ, 2006; SOBRAL et al, 2007). 

 

 2.9. Metaloproteinase de matriz 13 (MMP-13) 

 

As metaloproteinases de matriz (MMPs) constituem uma família de enzimas proteolíticas 

dependentes de zinco e cálcio, que apresentam a habilidade de degradar os componentes da 

matriz extracelular (MEC) em macromoléculas como o colágeno, gelatina, fibronectina, 

tenascina e laminina (EGEBLAND, WERB, 2002; SOUZA FREITAS et al, 2009), 

participando tanto de eventos fisiológicos quanto patológicos (RIBEIRO et al, 2009). 

Mais de 20 diferentes MMPs são conhecidas, sendo classificadas de acordo com a 

organização do domínio em: Colagenases (MMP-1, 8, 13 e 18), gelatinases (MMP-2 e 9), 

estromelisinas (MMP-3 e 10), matrilisinas (MMP-7, 11 e 26), MMPs tipo membrana (MMP-

14, 15, 16, 17, 24, e 25) e outras MMPs (MMP-12, 19, 20, 21, 23, 27, e 28) (NAGASE, 

VISSE, MURPHY, 2006; BIYIKOGLU et al, 2009; SOUZA FREITAS et al, 2009). 

As MMPs são reguladores chaves da reorganização tecidual, sendo evidenciadas em 

processos de reparo, respostas inflamatórias e malignidades. Na tumorigênese, as MMPs 

exibem funções múltiplas e por vezes contraditórias, estando envolvidas na iniciação e 

progressão tumoral, angiogênese, ativação de citocinas, além de poder exercer funções 

relacionadas à inibição tumoral através da liberação de fatores antiangiogênicos. No 

complexo tecido tumoral, as MMPs expressas tanto pelas células do parênquima quanto do 

estroma cooperam na promoção do desenvolvimento do tumor (LEDERLE et al, 2010). 

De acordo com relato de Matsui et al (2011) e descrita por Freije e colaboradores (1994), a 

presença da MMP-13 em câncer de mama foi descrita como sendo o terceiro membro da 

subfamília de MMPs identificada apresentando propriedades distintas, apenas comparadas 

com outras colagenases como a MMP-1 (Colagenase interisticial) e MMP-8 (Colagenase 

neutrofílica) (LEEMAN, CURRAN, MURRAY, 2002).   

A MMP-13, também conhecida como colagenase 3, apresenta a capacidade de clivar uma 

ampla variedade de substratos, incluindo colágenos fibrilares e outros componentes da MEC, 

como o fator transformador de crescimento β1 (TGF-β1) (ZYADA, SHAMAA, 2008). Esta 

colagenase é caracterizada por um padrão de expressão fisiologicamente limitado, não sendo 

expressa por nenhuma célula durante a reparação de feridas em pele nos indivíduos adultos, 
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entretanto a MMP-13 é abundantemente expressa em fibroblastos de feridas em gengiva de 

adultos e em feridas de pele em neonatos, apresentando resolução com o mínimo de cicatriz, 

sugerindo um papel efetivo por parte desta colagenase na remodelação colagênica resultando 

no reparo (TORISEVA et al, 2007). 

A indução na expressão gênica da MMP-13 ocorre em vários tipos celulares quer sejam 

residentes do tecido conjuntivo ou transitórios, como condrócitos, células endoteliais, 

osteoblastos e fibroblastos. Esta indução ocorre através de vários mediadores inflamatórios, 

incluindo citocinas, prostaglandinas e lipopolissacarídeos bacterianos (DE AQUINO et al, 

2009). A MMP-13 é capaz de promover a biodisponibilidade de fatores de crescimento que 

interferem na sobrevivência e diferenciação celular, como o TGF-β (SURI et al, 2008). 

Sabe-se que os miofibroblastos apresentam uma protease chamada plasmina que age de 

forma a transformar pró-MMP-13 (inativa) em MMP-13 ativa, tornando os miofibroblastos 

capazes de ativar pró-MMP-13 em seu favor. Ainda não está totalmente esclarecido porque a 

MMP-13 e o uPA (Ativador de plasminogênio) são expressos pelo mesmo miofibroblasto em 

carcinoma de mama (NIELSEN et al, 2001; NIELSEN et al, 2008). 

Estudo em ratos, constatou que a MMP-13 presente no meio intersticial facilitou a 

mobilidade de células da musculatura lisa de vasos, fibroblastos e miofibroblastos, além de 

atuar na diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos (SHI, WANG, TARBELL, 2011). 

No fígado em humanos, sabe-se que células estreladas quiescentes em reposta a sinais 

provenientes de lesões hepáticas, normalmente expressam altos níveis de MMPs e que após a 

diferenciação destes tipos celulares em miofibroblastos hepáticos é constatada uma 

incapacidade dos miofibroblastos em expressar diferentes tipos de MMPs, dentre as quais as 

mais importantes e secretadas por estes tipos celulares são as MMPs-9 e 13. Entretanto, as 

vias de sinalização para a expressão das MMPs permanecem inalteradas, sendo indicativo que 

esta repressão esteja em nível de cromatina, permitindo desta forma que ocorra a fibrose 

hepática (QIN, HAN, 2010). 

A expressão da MMP-13 tem sido verificada em várias condições patológicas que são 

caracterizadas pela destruição arquitetural do tecido colagênico normal (ALA-AHO, 

KÄHÄRI, 2005).  Em células neoplásicas malignas, a expressão da MMP-13 foi observada 

em 27.3% dos carcinomas de mama, 85.7% dos carcinomas epidermóides de cabeça e 

pescoço, 75% das linhagens celulares de carcinoma invasivo na vulva e 52.2% dos 

melanomas (LEEMAN, CURRAN, MURRAY, 2002; TANG et al, 2011). Também, 

evidenciou-se sua relação com câncer de cólon (KUMAMOTO et al, 2009), condrossarcomas 
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(ZYADA, SHAMAA, 2008) e gliomas malignos cerebrais (LU et al, 2010). Desta forma, a 

elevada expressão da MMP-13 está presente em diversos tipos de malignidades e 

correlaciona-se com o comportamento tumoral e o prognóstico do paciente (NIELSEN et al, 

2001; LEONARDI et al, 2010). 

Em estudo realizado com carcinomas de pele, foi evidenciada uma possível inibição da 

MMP-13 por parte do IFN-γ em ceratinócitos, onde o IFN-γ atua rapidamente ativando o 

ERK 1,2 (Cinase regulador de sinais extracelulares) e bloqueando a via de sinalização ERK 

1,2 através do MEK 1,2, um inibidor específico, prevenindo a fosforilação do STAT1 e 

consequente supressão da expressão da MMP-13 pelo IFN-γ. Estas observações identificam 

um novo papel desta citocina como um potente inibidor da colagenólise e, consequentemente, 

menor invasão de células tumorais (ALA-AHO et al, 2000). 

Em carcinomas renais foi evidenciado que a expressão da MMP-13 se apresentou alta em 

lesões metastáticas e regulada pelo o TGF-β1, sendo esta regulação mediada por inúmeros 

fatores incluindo outras citocinas (KOMINSKY et al, 2008), este estímulo da MMP-13 por 

parte do TGF-β1 também foi relatado em câncer de mama (SELVAMURUGAN et al, 2004). 

Esta mesma relação foi encontrada em casos de fibrose hepática (LECHUGA et al, 2004) e 

em fibroblastos humanos (URÍA et al, 1998). 

Em estudo “in vitro” de células da polpa dentária humana evidenciou-se o possível papel 

osteoprogenitor destes tipos celulares, constatando-se que a MMP-13 esteve fortemente 

expressa no início do processo de mineralização e que após o estabelecimento deste processo 

ocorreu significante redução na expressão da MMP-13, sugerindo desta forma que esta 

metaloproteinase tenha um papel importante na transição de células da polpa dentária humana 

em um fenótipo capaz de sintetizar um componente mineralizado, destacando a MMP-13 

como a possível responsável por esta diferenciação celular (SURI et al, 2008). 

Em outro estudo avaliando a presença da MMP-13 em lesões periapicais foi evidenciado 

que esta metaloproteinase pode desempenhar importante papel na patogênese destas lesões, 

promovendo um meio para a conversão do granuloma periapical contendo epitélio para um 

cisto radicular, devido à capacidade da MMP de influenciar não somente na migração de 

remanescentes epiteliais, como também na invasão de tecido de granulação (LEONARDI, 

CALTABIANO, LORETO, 2005). Foi observado, também, que a MMP-13 e outras 

metaloproteinases contribuem para a destruição tecidual e formação dessas lesões, embora              

acredite-se que a MMP-13 esteja presente em um estágio precoce de desenvolvimento das 

lesões periapicais (MATSUI et al, 2011). 
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Em estudo, analisando-se a expressão da MMP-13 entre ceratocistos odontogênicos, cistos 

radiculares e cistos foliculares, constatou-se uma maior expressão nas células epiteliais dos 

ceratocistos odontogênicos, tanto na camada basal quanto em cistos satélites. De acordo com 

o estudo, este achado pode contribuir para características presentes no ceratocisto tais como, 

migração de células epiteliais, proliferação e destacamento do epitélio em relação ao tecido 

conjuntivo subjacente (WAHLGREN et al, 2003). 

Em doenças periodontais como a periodontite crônica, comprovou-se uma maior atividade 

da MMP-13 resultando em degradação dos tecidos de suporte moles e duros, contribuindo 

desta forma para a progressão da doença periodontal (RÍOS et al, 2009). Entretanto, não foi 

observada diferença entre os níveis de MMP-13 presente no fluido crevicular de pacientes que 

apresentavam doença periodontal crônica e artrite reumatóide quando comparados a pessoas 

saudáveis (BIYIKOGLU et al, 2009). 

Em outro estudo realizado por Leonardi et al (2010), analisando a presença da MMP-13 

em ceratocistos odontogênicos isolados (não sindrômicos) e associados à síndrome do 

carcinoma nevóide basocelular, observou-se uma maior expressão da MMP-13 tanto no 

epitélio quanto no tecido conjuntivo de ceratocistos odontogênicos sindrômicos, sugerindo 

um possível sinergismo entre células epiteliais e células do tecido conjuntivo, contribuindo 

para esse comportamento biológico diferenciado, onde os ceratocistos odontogênicos 

associados à síndrome exibiram maior agressividade com relação a velocidade de crescimento 

e maior taxa de recorrência, quando comparados aos não sindrômicos. 

 

2.10. Indutor de metaloproteinases de matriz (EMMPRIN) 

 

O EMMPRIN foi identificado primeiramente em vários sistemas como um antígeno ou 

cDNA de função desconhecida ou como um fator de função conhecida mas, identidade 

desconhecida. Assim, numerosos termos foram usados para designar esta mesma proteína, em 

diferentes espécies e origens teciduais, tais como: basignina, neurotelina, OX-47, gp42, CE9, 

5A11, M6 e HT7.  Foi designado também como CD147 na 6ª Conferência internacional de 

antígenos de diferenciação leucocitária humana (YAN, ZUCKER, TOOLE, 2005). Ele é 

constituído por dois domínios extracelulares: um único domínio transmembranar e um 

domínio citoplasmático curto contendo 39 aminoácidos (ALI, 2008).  A região extracelular 

contém três locais (Asn) de glicosilação (MURAMATSU, MIYAUCHI, 2003) mas, a porção 
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glicano da molécula difere de acordo com a fonte de EMMPRIN. Sendo assim, os diferentes 

padrões de glicosilação da proteína nativa de 28kDa, são responsáveis pela variação no seu 

peso molecular entre 44 e 66kDa (BISWAS et al, 1995; GABISON et al, 2005). 

Esta glicoproteína apresenta uma ampla distribuição tecidual e tem sido expressa em 

inúmeras células, quer sejam normais, inflamatórias ou neoplásicas (DAVIDSON et al, 2003; 

CHANDRU, SHARADA, MANJUNATH, 2007; DONG et al, 2009; AGRAWAL, YONG, 

2010; ARATAKE et al, 2010; CHEN et al, 2010). O EMMPRIN é responsável por mediar 

tanto às interações célula-célula heterotípicas, como por exemplo, as relações entre células 

tumorais e fibroblastos, entre células tumorais e células endoteliais, bem como as interações 

homotípicas, sendo exemplificado pelas relações entre uma mesma população de células 

tumorais (SUN, HEMLER, 2001; ZUCKER et al, 2001).  

O EMMPRIN regula positivamente sua própria expressão gênica, ativando diversas 

metaloproteinases, sendo capaz de mediar às relações entre células tumorais e células 

estromais, onde em estudo “in vitro” na presença de EMMPRIN solúvel, as células tumorais 

produziam EMMPRIN solúvel que por sua vez, estimulavam os fibroblastos a sintetizarem 

MMPs, resultando em clivagem proteolítica e evidenciando a íntima relação entre estes tipos 

celulares. O EMMPRIN solúvel pode ter relevância biológica profunda, pois é capaz de 

exercer seu efeito em locais distantes (TANG et al, 2004). Além disso, foi demonstrado que o 

EMMPRIN pode mediar a angiogênese através da estimulação da síntese do fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) (TANG et al, 2006). 

     Dependendo do sistema celular, o EMMPRIN pode estimular a produção de MMP-1, 

MMP-2 (CHEN, ZHU, 2010), MMP-3 e MT1-MMP (MMP-14) (GABISON et al, 2005). O 

estímulo do EMMPRIN à síntese de MMP depende da N-glicosilação do seu domínio 

extracelular. Dados recentes têm demonstrado que o EMMPRIN menos glicosilado está 

associado à caveolina-1 na superfície de vários tipos celulares, reduzindo a quantidade de 

EMMPRIN na superfície da célula, repercutindo em uma menor expressão de MMP (TANG, 

HEMLER, 2004).  

O EMMPRIN expresso pelas células tumorais estimula os fibroblastos peritumorais a 

produzirem altos níveis de MMP, que por sua vez degradam a matriz extracelular e facilitam a 

invasão tumoral (DONADIO et al, 2008; HUANG et al, 2009; HUANG et al, 2010). O 

EMMPRIN não só é capaz de ativar os genes da MMP mas, também é capaz de mediar a 

secreção ou a ativação de proteínas de MMP pré-existentes. Atualmente, o mecanismo preciso 

pelo qual o EMMPRIN induz a expressão de genes da MMP não é claro (XIE et al, 2010). 



32 
 

Uma superexpressão do EMMPRIN foi observada em carcinomas de pulmão, bexiga, 

mama e próstata em comparação com suas contrapartes normais, sugerindo que o EMMPRIN 

pode desempenhar um papel na promoção da agressividade tumoral dependente de MMP 

(MURAOKA et al, 1993; POLETTE et al, 1997; HAN et al, 2009; KEFELI et al, 2010; HAN 

et al, 2010). A distribuição e expressão do EMMPRIN na artrite reumatoide e no tumor de 

células gigantes do osso indicam que esse mediador de MMP está associado com o 

desenvolvimento e progressão destas lesões ósseas (KONTTINEN et al, 2000; SI AI et al, 

2003). 

    Analisando um possível papel do EMMPRIN na transdiferenciação de fibroblastos em 

miofibroblastos, verificou-se expressão do EMMPRIN em córnea e fibroblastos da pele 

através de Western blot, imuno-histoquímica e um ensaio funcional de contração da malha de 

colágeno. Foi constatado que o aumento na expressão do EMMPRIN foi decorrente tanto da 

transfecção do cDNA quanto pelo tratamento com a adição de um recombinante exógeno.  

Desta forma o EMMPRIN foi responsável pelo aumento na regulação da expressão da  α-

SMA, como também pelo o aumento nas propriedades contráteis dos fibroblastos tratados 

como demonstrados pela expressão imuno-histoquímica com o surgimento de fibras de stress 

e pela acelerada contração de fibroblastos embebidos em colágeno reticulado. Já o bloqueio 

na expressão do EMMPRIN por pequenas interferências do RNA, inibiu a α-SMA e a 

contração do colágeno gel, induzido não apenas pelo EMMPRIN mas, também pelo TGF-β, o 

principal mediador na diferenciação dos miofibroblastos, sendo também regulado pela 

expressão do EMMPRIN. Estes achados, combinados ao fato de que o EMMPRIN e a α-SMA 

estão co-localizados nas mesmas células no estroma das córneas patológicas, podem ser os 

responsáveis pela expansão do mecanismo pelo qual o EMMPRIN remodela a matriz 

extracelular durante a cicatrização de feridas e em casos de câncer (HUET et al, 2008). 

    Em estudo realizado por Ali em 2008, na qual analisou-se a expressão do indutor de 

metaloproteinases de matriz extracelular (EMMPRIN) em cistos odontogênicos e em folículos 

dentários, os autores evidenciaram imunoexpressão deste anticorpo tanto nos cistos 

odontogênicos quanto nos folículos dentários, sendo que  nos casos de cistos odontogênicos 

evidenciou-se uma expressão significantemente alta nas células basais em relação às supra-

basais do componente epitelial das lesões, sendo mais expresso em ceratocistos 

odontogênicos, seguido pelos cistos dentígeros e radiculares com menor expressão constatada 

nos folículos dentários. De acordo com os resultados obtidos neste estudo, no qual ocorreu a 

maior expressão do EMMPRIN nos ceratocistos odontogênicos este fato, poderia contribuir

para o comportamento mais agressivo dos ceratocistos odontogênicos. 
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    Kumamoto e Ooya (2006) analisando a expressão do EMMPRIN em ameloblastomas, 

carcinomas ameloblásticos e ameloblastomas metastáticos, verificaram que a 

imunorreatividade para este anticorpo foi evidente nas células neoplásicas tanto dos 

ameloblastomas quanto dos tumores ameloblásticos malignos, sugerindo que o EMMPRIN 

deve participar na progressão tumoral destes tumores odontogênicos epiteliais repercutindo 

em indução das MMPs nas células estromais. 

     Com o objetivo de monitorar a expressão do EMMPRIN, MMP-2, MMP-14 e caveolina-1, 

em germes dentários de ratos, Schwab et al (2007) observaram uma forte imunorreatividade 

para o EMMPRIN que foi detectada nas membranas celulares dos ameloblastos e nas células 

do estrato intermediário no estágio de sino do órgão do esmalte. Foi também evidenciada uma 

intensa marcação para o EMMPRIN em odontoblastos diferenciados e esta expressão 

coincidiu com a expressão das MMPs estudadas, demonstrando uma relação entre EMMPRIN 

e a síntese de MMPs. 

    

 

 

2.11. Estudos em lesões odontogênicas epiteliais 

 

Tentativas para se entender o comportamento biológico das lesões odontogênicas vem 

sendo realizadas através de inúmeras pesquisas ao longo dos anos. Com o objetivo de se 

avaliar o comportamento distinto dos ameloblastomas estudos foram realizados analisando a 

presença da MMP-2 e seu inibidor o TIMP-2, assim como a expressão da MMP-14 e 

observou-se uma alta atividade da MMP-2 que apresenta relação com o potencial invasivo do 

ameloblastoma, assim como altas concentrações de TIMP-2 e MMP-14, sabe-se que a TIMP-

2 é um inibidor da ativação da MMP-2 mas, alguns estudos como os de Kayano et al (2004), 

Lu et al (2004), Wang et al (2007), constatam que um aumento fisiológico nos níveis de 

TIMP-2 pode levar a uma ativação da MMP-2 e levando a progressão de células tumorais, os 

altos níveis de MMP-14 encontrado também apresenta relação com a progressão da lesão 

(ZHANG et al, 2010). 

    Outro estudo em ameloblastomas foi avaliada a presença de proteínas pró-apoptóticas como 

o Bid, Bim, Bad, Noxa e Puma todos pertencentes a subfamília BH3 da proteína BCl-2, e 

como sabemos a apoptose trata-se de um mecanismo de morte celular programada sendo 

assim em condições normais estas proteínas poderiam atuar como um supressor tumoral, já a 
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interrupção nestas funções poderiam levar ao surgimento e desenvolvimento de lesões, ao se 

realizar a comparação entre ameloblastomas e germes dentários observou-se similaridade na 

sua expressão, entretanto houve variação entre a expressão dos tipos histopatológicos de 

ameloblastoma, e desta forma sugere-se uma relação entre as proteínas BH3 e a diferenciação 

celular nesses tumores odontogênicos (KUMAMOTO, OOYA, 2008). 

Feng et al (2009) avaliando em ameloblastomas a presença da proteína Twist, um fator 

transcricional mesodérmico, cuja função está relacionada à transição epitélio-mesenquimal e 

eventualmente ligada ao aumento da mobilidade celular, bem como do potencial metastático 

das células neoplásicas malignas, observou que ao se comparar ameloblastomas sólidos aos 

unicísticos as maiores expressões deste fator transcricional esteve presente em 43,75% dos 

casos de ameloblastoma sólido e em apenas 19,05% dos casos de ameloblastomas unicísticos, 

sugerindo que a proteína Twist está envolvida na invasividade local dos ameloblastomas. 

Analisando o fator de sinalização Wnt-5A que está presente tanto no desenvolvimento 

normal de elementos dentários quanto no aparecimento de tumores odontogênicos em casos 

de expressões aberrantes, observou-se no ameloblastoma uma intensa expressão deste fator 

levando a uma migração através da reorganização dos filamentos de actina das células do 

ameloblastoma, já quando houve supressão do fator Wnt-5A a migração ficou prejudicada 

pelo fato dos filamentos de actina das células serem incapazes de se reorganizarem, com isso 

a protrusão membranar para a movimentação celular foi raramente visualizada neste estudo 

(SUKARAWAN et al, 2010).   

Em outro estudo avaliando a destruição óssea e invasividade em ameloblastoma, observou-

se que um importante fator para esse comportamento destrutivo que é a presença da proteína 

relacionada ao hormônio da paratireoide (PTHrP), o que já tinha sido previamente visto em 

carcinoma de pulmão conferindo maior agressividade ao mesmo (ABDELSAYED et al, 

2004).  

     Objetivando a determinação do papel da diferenciação celular e seu comportamento 

invasivo, realizou-se um estudo para a avaliação da imunoexpressão da E-caderina e β-

catenina em ameloblastomas fazendo a comparação com germes dentários. Neste estudo não 

se observou diferenças entre as expressões nos ameloblastomas e germes dentários, 

acreditando-se que essas moléculas estudadas tenham relação com diferenciação celular e não 

apresentem relação com o comportamento agressivo dos ameloblastomas e desta forma este 

comportamento diferenciado seja conferido por outros mecanismos moleculares (ALVES 

PEREIRA et al, 2010). 
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Estudo realizado avaliando o papel das células estromais no comportamento biológico dos 

ameloblastomas utilizando anticorpos como o TGF-β1, BMP-2, RANK-L, OPG, IL-6 e 

sFRPs, constatou que as células estromais atuam não somente na reabsorção óssea mas, 

também, na supressão da atividade osteoblástica. Foi ainda observado que as células do 

parênquima tumoral por si só não seriam capazes de atuar na reabsorção ou por vezes na 

formação óssea, sendo responsáveis por criar um microambiente favorável para a destruição 

óssea extensa (SATHI et al, 2008). 

Para se entender possíveis mecanismos que contribuem para um comportamento biológico 

diferenciado entre ameloblastomas sólidos, unicísticos e ceratocistos odontogênicos, avaliou-

se a angiogênese dessas lesões odontogênicas em comparação com os cistos dentígeros, 

constatando-se maior densidade vascular nos ameloblastomas sólidos com média de 18,85 

vasos seguido pelo ceratocisto odontogênico com 12,57, ameloblastoma unicístico com 9,99 e 

cistos dentígeros com a menor densidade que foi igual a 5,07. Frente a estes resultados, os 

autores sugeriram que realmente a quantidade de vasos sanguíneos estaria relacionada ao 

comportamento biológico da lesão e que em alguns casos pode refletir características clínicas 

destas lesões odontogênicas (ALAEDDINI et al, 2009).  

Ainda com o mesmo objetivo da pesquisa anterior, analisou-se a imunoexpressão da IL-1α, 

IL-6 e o polimorfismo do gene da IL-1α entre ceratocistos odontogênicos e ameloblastomas, 

observando-se que as altas expressões encontradas para a IL-1α e IL-6 estavam relacionadas 

com o tamanho do tumor nos casos de ameloblastomas e com a espessura da parede cística 

dos ceratocistos odontogênicos, facilitando desta forma a reabsorção óssea. Já o polimorfismo 

do gene da IL-1α foi consistente para o aumento da expressão da IL-1α mas, não parece ser 

fator de risco para o desenvolvimento dessas lesões (SENGÜVEN, OYGÜR, 2011).  

Analisando os fatores de sinalização RANK/RANK-L/OPG em ceratocistos 

odontogênicos, ameloblastomas e cistos radiculares, foi evidenciado que um grande número 

de células apresentaram positividade para o RANK no componente epitelial dos ceratocistos 

odontogênicos e ameloblastomas quando comparados aos cistos radiculares; no estroma, 

observou-se maior quantidade de RANK-L em relação ao OPG, sendo a maior 

imunomarcação evidenciada nos ceratocistos odontogênicos, mostrando maior relação da 

osteoclastogênese em ceratocistos e ameloblastomas (TEKKESIN, MUTLU, OLGAC, 2011). 

Investigando o imunoperfil do ceratocisto odontogênico pela análise das proteínas PTCH, 

SMO, GLI-1 e bcl-2 observou-se que o ceratocisto odontogênico pode ter um comportamento 

mais agressivo baseado não só na expressão do PTCH, SMO e GLI-1, mas também pela 
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análise do perfil do ceratocisto odontogênico relacionando-o ao bcl-2 induzida pelo fator SHH 

(Sonic Hedgehog), assim como a qualidade e quantidade de interações entre o SHH e outras 

células, funcionando de forma sinérgica definindo o fenótipo e o comportamento biológico 

correspondente dos ceratocistos odontogênicos (VERED et al, 2009) . 

Analisando a expressão imuno-histoquímica do fator nuclear kappa B (NF-kB),  da MMP-

9 e do CD-105 (endoglina) em ceratocistos odontogênicos, cistos dentígeros e cistos 

radiculares foi evidenciado que nos ceratocistos odontogênicos ocorreu maior 

imunorreatividade do NF-kB no componente epitelial e na cápsula, alta expressão da MMP-9 

em relação as demais lesões císticas, no entanto o ceratocisto odontogênico exibiu a menor 

média de vasos imunomarcados. Estes resultados sugerem que o comportamento agressivo do 

ceratocisto odontogênico está relacionado as altas expressões do NF-kB e MMP-9, não 

parecendo ter relação com o índice angiogênico entre as lesões estudadas (SANTOS et al, 

2011).  

Em outro estudo avaliando o índice angiogênico através do CD-105 entre ceratocistos 

odontogênicos, cistos dentígeros e comparando também com mucosa oral normal observou-se 

que o ceratocisto odontogênico apresentou grande quantidade de microvasos em relação aos 

demais espécimes analisados, analisou-se ainda a proliferação celular através do Ki-67 e mais 

uma vez o ceratocisto odontogênico apresentou os maiores percentuais (GADBAIL et al, 

2011).  

Estudo avaliando o comportamento biológico do tumor odontogênico adenomatóide 

(TOA) foi realizado utilizando anticorpos como o biglican, a decorina, osteonectina, 

osteopontina, sialoproteína óssea e a osteocalcina. Como resultado, foi evidenciada apenas a 

presença de osteonectina nas células epiteliais, já no material eosinofílico amorfo e no 

estroma de tecido conjuntivo foi vista a expressão de todos os anticorpos estudados. Nos 

focos de calcificação somente foi constatada a presença da osteopontina. Sendo assim, 

acredita-se que as baixas expressões evidenciadas no componente epitelial do TOA, sejam 

indícios que as células epiteliais neoplásicas ajam como estimuladores da expressão no 

estroma, podendo agir estimulando ou inibindo o crescimento tumoral (MODOLO et al, 

2010).  

Em estudo avaliando a imunoexpressão das MMPs 1, 2 e 9 em casos de TOA e de 

ameloblastomas constatou-se que a MMP-1 foi expressa tanto no parênquima quanto no 

estroma dos tumores estudados, a MMP-2 foi evidenciada somente no estroma das lesões e 

em 80% dos TOAs contra 65% nos ameloblastomas, já a MMP-9 foi expressa tanto no 
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parênquima quanto no estroma dessas neoplasias. Diante desses resultados, os autores 

sugerem que essas metaloproteinases estariam relacionadas ao crescimento e progressão 

tumoral, sendo que a maior agressividade vista em ameloblastomas possivelmente seria 

decorrente, em parte, do resultado da participação ativa das células estromais e seus produtos 

como por exemplo, as MMPs estudadas (RIBEIRO et al, 2009).   

Analisando a expressão de outras metaloproteinases como a MMP-7 e a MMP-26 nas 

mesmas lesões citadas no estudo anterior, observou-se não haver diferença entre a expressão 

das MMPs 7 e 26 no componente epitelial tanto do tumor odontogênico adenomatóide quanto 

no ameloblastoma. A imunorreatividade estromal para a MMP-7 foi vista em todos os casos 

analisados, já a expressão para a MMP-26 no componente estromal foi encontrada em 65% 

dos ameloblastomas e 50% dos TOAs. Desta forma, concluiu-se que as metaloproteinases em 

questão parecem ter relação com o processo de remodelação tecidual e crescimento tumoral 

das lesões estudadas, não apresentando relação com o padrão distinto de agressividade das 

lesões (SOUZA FREITAS et al, 2009). 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

Sabendo-se da importância que os miofibroblastos apresentam a partir das inúmeras 

funções desempenhadas por estas células em diversas situações tanto fisiológicas quanto 

patológicas, o objetivo da presente pesquisa foi quantificar estes tipos celulares, identificados 

pela positividade para a α-SMA, assim como analisar a expressão do TGF-β1 e do IFN-γ, 

fatores envolvidos na diferenciação dos miofibroblastos, em uma série de casos de 

ameloblastomas sólidos, ameloblastomas unicísticos, ceratocistos odontogênicos e tumores 

odontogênicos adenomatóides. Pretende-se, também, investigar o papel dos miofibroblastos e 

correlacionar a presença destas células com a expressão imuno-histoquímica da MMP-13 e 

do EMMPRIN, produtos de secreção dos miofibroblastos, com o propósito de contribuir para 

um melhor entendimento do comportamento biológico variado destas lesões odontogênicas. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Considerações éticas 

 

     A pesquisa foi realizada de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 196/96) e a Resolução que 

regulamenta o armazenamento e a utilização de material biológico humano no âmbito de 

projetos de pesquisa (Resolução CNS 347/2005). Desta forma, este projeto foi encaminhado 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(CEP/UFRN) para avaliação, sendo aprovado sob o parecer nº 354/2010 (ver anexos). 

 

 

4.2. Caracterização do estudo 

 

      Esta pesquisa consistiu em uma análise descritiva e comparativa de casos considerando a  

expressão imuno-histoquímica da α-SMA para a identificação de miofibroblastos e do TGF-

β1, IFN-γ, MMP-13 e EMMPRIN em espécimes de ameloblastomas sólidos, ameloblastomas 

unicísticos, tumores odontogênicos adenomatóides e ceratocistos odontogênicos. 

 

 

4.3. População 

 

      Do total de casos registrados e diagnosticados nos arquivos do Serviço de Anatomia 

Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, foram selecionados os casos de lesões odontogênicas 

que constituiram a amostra da presente pesquisa. 

 

 

4.4. Amostra 

 

      A amostra foi constituída por 30 casos de ameloblastomas, sendo 20 do tipo sólido e 10 
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do tipo unicístico, 20 casos de tumor odontogênico adenomatóide e 20 casos de ceratocisto 

odontogênico isolado, todos emblocados em parafina, diagnosticados no serviço 

anteriormente citado. 

 

 

4.5. Critérios de seleção da amostra 

 

4.5.1. Critérios de inclusão 

 

• Foram selecionados 30 casos de ameloblastomas, 20 casos de tumor odontogênico 

adenomatóide e 20 casos de ceratocistos odontogênicos que, conforme informações 

contidas nas fichas de requisição de biópsias e que não tinham sido submetidos ao 

processo de descalcificação; 

• Os 10 casos de ameloblastomas unicísticos foram selecionados dentre aqueles que 

preencheram os requisitos quanto aos aspectos clínicos, radiográficos, macroscópicos e 

histopatológicos definidos por PHILIPSEN e REICHART (1998); 

• Foram incluídos na amostra, os casos de lesões cujos blocos continham material 

suficiente e em boas condições de armazenamento para os estudos pretendidos. 

 

4.5.2. Critérios de exclusão 

 

• Foram excluídos do estudo, todos os casos das lesões selecionadas que haviam sido 

submetidas ao processo de descalcificação, considerando que este interfere na 

antigenicidade do material; 

• Foram excluídos do estudo, todos os espécimes de ameloblastomas cujos dados clínicos, 

radiográficos e macroscópicos existentes nos arquivos não preencheram os requisitos 

para que fosse seguramente estabelecido o tipo clínico-patológico; 

• Foram excluídos casos de ceratocistos odontogênicos inflamados; 

• Foram excluídos os casos que não apresentaram quantidade suficiente de material 

emblocado para os estudos pretendidos. 
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4.6. Estudo morfológico 

 

 Para o estudo morfológico, foram utilizadas lâminas histológicas contendo cortes de 5µm 

de espessura do material incluído em blocos de parafina, corados pela técnica da 

Hematoxilina/ Eosina arquivadas no serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de 

Patologia Oral da UFRN e examinadas a microscopia de luz, sendo realizada uma análise 

descritiva dos aspectos histológicos observados nas lesões objeto da presente pesquisa. 

Quando não houve a possibilidade de avaliação do material arquivado no referido serviço, 

em função do tempo transcorrido de arquivamento, foram obtidos novos cortes histológicos e 

corados pela técnica de rotina da Hematoxilina/ Eosina, conforme descrita a seguir: 

 

• Xilol I (15 minutos) 

• Xilol II (15 minutos) 

• Álcool Absoluto (3 minutos) 

• Álcool 95° GL (3 minutos) 

• Álcool 70° GL (3 minutos) 

• Água corrente (5 minutos) 

• Hematoxilina de Harris (5 minutos) 

• Água corrente (5 minutos) 

• Solução álcool-ácida a 1% (passagem rápida) 

• Água corrente (5 minutos) 

• Eosina de Lison (2 minutos) 

• Álcool 70° GL (3 minutos) 

• Álcool 95° GL (3 minutos) 

• Álcool Absoluto (3 minutos) 

• Xilol I (3 minutos) 

• Xilol II (3 minutos) 

• Xilol III (3 minutos) 

• Montagem em Resina Permount® (Fischer Scientific, Fair Lawn, NJ, USA) 
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4.7. Estudo imuno-histoquímico 

  

        Do material emblocado em parafina foram obtidos cortes de 3µm de espessura e 

estendidos em lâminas de vidro previamente limpas e preparadas com adesivo à base de 

organosilano (3-aminopropyltriethoxi-silano, Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, USA). O 

material foi posteriormente submetido aos anticorpos monoclonais anti-α-SMA, para 

identificação de miofibroblastos e anti-MMP-13 e aos anticorpos policlonais anti-TGF-β1, 

anti-IFN-γ e anti-EMMPRIN. Foi empregado o método da imunoperoxidase, com o uso da 

técnica da estreptoavidina-biotina (LSAB) para o α-SMA e ADVANCETM HRP (Dako North 

America Inc., Carpinteria, CA, USA) para os demais anticorpos utilizados neste estudo. Na 

realização do controle positivo foram obedecidas as especificações dos fabricantes para cada 

anticorpo utilizado na pesquisa, sendo utilizada parede intestinal para a α-SMA, linfócitos em 

sangue para o IFN-γ, útero de rata para o TGF-β1, carcinoma de mama para a MMP-13 e 

EMMPRIN. O controle negativo consistiu na substituição do anticorpo primário por albumina 

de soro bovino a 1% (BSA – Bovine Serum Albumin) em solução tampão. A técnica utilizada 

foi realizada conforme os passos a seguir: 

 

� Desparafinização: 2 banhos em xilol, à temperatura ambiente (10 minutos cada); 

� Re-hidratação em cadeia descendente de etanóis: 

 

• Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

• Álcool etílico absoluto II (5 minutos); 

• Álcool etílico absoluto III (5 minutos); 

• Álcool etílico 95°GL (5 minutos); 

• Álcool etílico 80°GL (5 minutos); 

 

� Remoção de pigmentos formólicos com hidróxido de amônia a 10% em etanol 95°, à 

temperatura ambiente (10 minutos); 

� Lavagem em água corrente (10 minutos) 

� Duas passagens em água destilada (5 minutos cada); 

� Recuperação dos sítios antigênicos (Quadro 1); 

� Lavagem em água corrente (10 minutos); 

� Duas passagens em água destilada (5 minutos cada); 
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� Duas incubações dos cortes em solução de peróxido de hidrogênio 3% 10 volumes, em 

proporção de 1/1, para o bloqueio da peroxidase endógena tecidual (10 minutos cada); 

� Lavagem em água corrente (10 minutos); 

� Duas passagens em água destilada (5 minutos cada); 

� Duas passagens em solução tampão TRIS-HCL (tris-hidroximetil-aminometano, 

Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA) pH 7,4 (5 minutos cada); 

� Incubação dos cortes com anticorpos primários (Quadro 1), em solução diluente 

(Antibody diluent with background reducing components, Dako North America Inc., 

Carpinteria, CA, USA); 

� Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl pH 7,4 (5 minutos 

cada); 

� Incubação com o sistema LSAB para a α-SMA; 

� Incubação com ADVANCETM HRP link (Dako North America Inc., Carpinteria, CA, 

USA), à temperatura ambiente (30 minutos) para o TGF-β1, IFN-γ, MMP-13 e 

EMMPRIN; 

� Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl pH 7,4 (5 minutos 

cada); 

� Incubação com ADVANCETM HRP enzime (Dako North America Inc., Carpinteria, 

CA, USA), à temperatura ambiente (30 minutos); 

� Duas passagens em solução tampão TRIS-HCL pH 7,4 (5 minutos cada); 

� Revelação da reação com solução cromógena constituída por 25mg a 30mg de 

diaminobenzidina (3,3-diaminobenzidina, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA), 

diluída em 100ml de TRIS-HCl pH 7,4, ativada por 1,2ml de peróxido de hidrogênio 

10 volumes, em câmara escura (3 minutos); 

� Lavagem em água corrente (10 minutos); 

� Passagens rápidas em água destilada (2 trocas); 

� Contracoloração com hematoxilina de Mayer, à temperatura ambiente (10 minutos); 

� Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

 

• Álcool etílico 80°GL (2 minutos); 

• Álcool etílico 95°GL (2 minutos); 

• Álcool etílico absoluto I (5 minutos); 

• Álcool etílico absoluto II (5 minutos); 

• Álcool etílico absoluto III (5 minutos); 
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� Duas passagens em xilol (2 minutos cada); 

� Montagem em resina Permount® (Fisher Scientific Inc., Fair Lawn, NJ, USA). 

 

Especificidade Clone Diluição Fabricante 
Recuperação 

Antigênica 
Incubação 

α-SMA α-sm1 1:50 
Novocastra 

Laboratories 

Citrato pH 6,0 

Pascal, 121°C, 3 

min 

60 minutos 

IFN-γ sc-8308 1:400 
Santa Cruz 

Biotechnology 

Pepsina pH 1,8 a 

1%, estufa a 37°C, 

60 min 

Overnight 

(18 horas) 

TGF-β1 sc-146 1:4000 
Santa Cruz 

Biotechnology 

Pepsina pH 1,8 a 

1%, estufa a 37°C, 

60 min 

Overnight 

(18 horas) 

MMP-13 sc-80200 1:250 
Santa Cruz 

Biotechnology 

Citrato pH 6,0 

Microondas, 10 min 
60 minutos 

EMMPRIN ZMD.182 1:400 Invitrogen 
Citrato pH 6,0 

Pascal, 121°C 3 min 
60 minutos 

Quadro 1. Especificidade, clone, diluição, fabricante, recuperação antigênica e tempo de 

incubação dos anticorpos primários utilizados no estudo. 

 

4.7.1. Análise do perfil imuno-histoquímico 

 

     Após o processamento dos cortes histológicos, cada espécime foi analisado sob 

microscopia de luz (Olympus CX31, Olympus Japan Co., Tokyo, JPN), por um examinador 

previamente treinado. Considerou-se imunorreatividade a presença de coloração acastanhada 

nos tipos celulares quer seja no núcleo e/ou citoplasma de acordo com os anticorpos 

utilizados. 

    Para a avaliação da presença de miofibroblastos, foi empregada a metodologia proposta por 

Vered et al. (2005). Sob aumento de 100×, foram identificadas 10 áreas de maior 

imunorreatividade ao anticorpo anti-α-SMA no estroma tumoral adjacente as células epiteliais 

neoplásicas nas ilhas, cordões e lençóis nos tumores odontogênicos e no tecido conjuntivo 

imediatamente abaixo do epitélio cístico nos casos de ceratocistos odontogênicos. Em cada 

um destes campos, sob aumento de 400×, foram quantificadas as células positivas, excluindo-
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se aquelas situadas no lúmen de vasos sanguíneos. Os valores obtidos em cada um destes 

campos foram somados, estabelecendo-se o número total de células positivas ao anticorpo 

anti-α-SMA. Após esta avaliação e com este dado, foi calculada a média de células positivas 

por campo, para cada caso. Os dados obtidos nesta avaliação foram anotados em fichas 

apropriadas (Apêndice A). 

     A análise da expressão do TGF-β1, do IFN-γ, da MMP-13 e do EMMPRIN foi realizada 

de forma quantitativa. Para cada um destes marcadores, sob aumento de 100×, foram 

selecionados 5 campos de maior imunorreatividade, tanto no componente epitelial quanto no 

estroma de tecido conjuntivo nas lesões constantes do presente estudo. Sob aumento de 400× 

foi realizada contagem das células imunomarcadas e das células negativas, obtendo o 

percentual de marcação das referidas células. Em seguida, com base em uma adaptação dos 

escores utilizados no estudo de Zyada e Shaama (2008), os casos foram categorizados em: 

escore 0 (≤ 10% das células positivas), escore 1 (11% - 25% das células positivas), escore 2 

(26% - 50% das células positivas), escore 3 (51% - 75% das células positivas) e escore 4 (> 

75% das células positivas). Os dados obtidos nesta avaliação foram anotados em fichas 

apropriadas (Apêndice B). 

    Ambas avaliações foram feitas com o uso de retículo para a delimitação dos campos 

histológicos.  

 

 

4.8. Análise estatística  

 

        Os resultados obtidos foram submetidos aos testes estatísticos não paramétricos de 

Kruskal-Wallis (KW), além do coeficiente de correlação de Spearman (r) e a significância 

estatística (p) com o objetivo de testar as hipóteses aventadas no presente estudo. Os dados 

foram digitados originalmente em planilha eletrônica Excel (Microsoft Windows Vista Home 

edition®) e posteriormente exportados para o programa Statistical Package for the Social 

Sciences (versão 17.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA), onde foram feitas as análises. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Análise morfológica 

 

Foram analisadas microscopicamente 70 lesões de origem odontogênica, sendo 20 casos de 

ameloblastoma sólido, 10 casos de ameloblastoma unicístico, 20 casos de ceratocisto 

odontogênico e 20 casos de tumor odontogênico adenomatóide. 

         A análise microscópica dos ameloblastomas sólidos revelou os aspectos característicos 

desta neoplasia odontogênica que apresentou predominantemente, o padrão folicular em todos 

os casos embora por vezes também ocorresse a presença do padrão plexiforme. O padrão 

folicular se apresentou constituído por ninhos de células epiteliais circundadas por uma 

camada de células colunares semelhantes à ameloblastos e no centro células arranjadas 

frouxamente lembrando o retículo estrelado do órgão do esmalte. No interior desses ninhos 

tumorais foi possível observar a presença de inúmeros microcistos de tamanhos variados. Nos 

casos em que havia o padrão plexiforme, observou-se cordões de epitélio odontogênico 

anastomosados os quais eram compostas por células colunares semelhantes à ameloblastos.  O 

componente estromal, em ambos os padrões, era constituído por tecido conjuntivo 

apresentando-se em sua maioria densamente colagenizado, exibindo áreas com fibras 

colágenas dispostas mais frouxamente. 

Os ameloblastomas unicísticos também apresentaram seu arranjo hispatológico típico, em 

que todos os casos analisados exibiram, predominantemente, o padrãoluminal de proliferação 

embora por vezes também fosse evidenciada o arranjo intra-luminal. Apresentavam-se 

contendo uma única cavidade revestida por epitélio ameloblastomatoso, exibindo células 

basais com morfologia colunar ou cúbica e núcleo apresentando polaridade reversa; as células 

superpostas a esta camada apresentaram-se frouxamente organizadas lembrando o retículo 

estrelado do órgão do esmalte. Nos casos em que a variante intra-luminal esteve presente foi 

constatada a presença de poucos nódulos de tamanhos diminutos se projetando para o interior 

do lúmen. A parede fibrosa não exibiu nenhuma ilha ou cordão neoplásico infiltrativo, sendo 

constituído por tecido conjuntivo densamente arranjado. 

Os ceratocistos odontogênicos exibiram seu epitélio característico com espessura 

predominantemente uniforme, com poucas camadas celulares, cuja camada basal apresentou 

células colunares baixas, dispostas em paliçada,com núcleos hipercromáticos e as células da  

superfície  paraceratinizadas  corrugada.  A junção epitélio-conjuntivo se apresentava plana, 
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sendo fácil a visualização de destacamento do epitélio em relação ao tecido conjuntivo. A 

parede fibrosa destas lesões apresentou espessura variável, sendo constituída por tecido 

conjuntivo exibindo fibras colágenas de densidades variáveis, por vezes apresentando escasso 

infiltrado inflamatório mononuclear. 

 Os tumores odontogênicos adenomatóides apresentaram o aspecto característico, exibindo 

áreas sólidas de epitélio odontogênico com células colunares, células cúbicas e eventualmente 

fusiformes arranjadas em redemoinhos ou rosetas, áreas apresentando cordões de epitélio e 

estruturas ductiformes características deste tumor e, por vezes, a presença de material 

eosinofílico. Escasso estroma tumoral foi evidenciado nos casos analisados. Observou-se, 

também, a presença de espessa cápsula de tecido conjuntivo circundando a lesão. 

 

     

5.2. Resultados imuno-histoquimicos 

 

5.2.1. Miofibroblastos 

 

A avaliação dos miofibroblastos, identificados pela imunorreatividade ao anticorpo anti-α-

SMA, revelou a existência destes elementos celulares em todas as lesões constantes do 

presente estudo, os quais apresentaram forte imunorreatividade confinada ao citoplasma e/ou 

núcleo da célula com morfologia variando do estrelado ao fusiforme (Figuras 1 e 2). 

Na avaliação dos casos de ameloblastomas sólidos, os miofibroblastos se apresentaram ora 

de forma dispersa ora em agregados celulares em áreas focais, localizados no estroma tumoral 

e, muitas vezes, permeando as ilhas de epitélio odontogênico neoplásico (Figura 3). Nos 

casos de ameloblastomas unicísticos evidenciou-se a presença de pequena quantidade de 

miofibroblastos, localizados, em maior número, nas proximidades do epitélio odontogênico 

neoplásico (Figura 5). Nos casos de ceratocistos odontogênicos, os miofibroblastos se 

apresentaram isolados, localizados nas proximidades do epitélio e, nas porções mais 

profundas, onde se constatou a presença de agregados focais mais exuberantes destes mesmos 

tipos celulares (Figura 4). Nos casos de tumores odontogênicos adenomatóides constatou-se 

quantidade numericamente menor de miofibroblastos das amostras as quais apresentavam-se 

dispostos isoladamente, por vezes arranjados em agregados focais no escasso estroma de 

tecido conjuntivo presente nessas lesões (Figura 6). 

A análise das células imunopositivas para α-SMA revelou, para os ameloblastomas sólidos, 
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valores médios de miofibroblastos que variaram de 13,00 a 72,00, com uma média de 30,55 

(Tabela 1). Nos ameloblastomas unicísticos, foram observados valores médios que variaram 

de 12 a 31, com uma média de 20,80 miofibroblastos. No grupo dos ceratocistos 

odontogênicos, os valores médios variaram de 15 a 34, com uma média de 22,50 

miofibroblastos. Para os tumores odontogênicos adenomatóides, os valores médios variaram 

de 10 a 70, com uma média de 19,15 miofibroblastos. O teste não-paramétrico de Kruskal-

Wallis revelou número significativamente maior de miofibroblastos nos ameloblastomas 

sólidos, ceratocistos odontogênicos, ameloblastomas unicísticos em relação aos tumores 

odontogênicos adenomatóides (p = 0,001) (Tabela 2). 

 

5.2.2. Imunoexpressão do TGF-β1 e IFN-γ 

 

A imunorreatividade para o TGF-β1 foi também analisada nos espécimes estudados sendo 

evidenciada, nos casos de ameloblastomas sólidos, marcação citoplasmática nas células que 

compõem as ilhas de epitélio neoplásico, sendo  constatada maior expressão nas células 

dispostas na periferia dessas ilhas. No estroma de tecido conjuntivo, constatou-se 

imunomarcação citoplasmática de fibroblastos, fibrócitos, algumas células endoteliais, células 

inflamatórias, além de focos imunorreativos em áreas de maior colagenização (Figura 7). 

Nos casos de ameloblastomas unicísticos, evidenciou-se o mesmo padrão de marcação 

citado anteriormente com imunorreatividade citoplasmática sendo que no componente 

epitelial neoplásico ocorreu marcação tanto das células da camada basal quanto das células 

que compõem as porções mais frouxamente arranjadas deste epitélio neoplásico apresentando, 

em alguns casos, uma maior imunorreatividade das células mais superficiais. Na cápsula de 

tecido conjuntivo, evidenciou-se marcação citoplasmática, por vezes também nuclear, em 

fibrócitos, fibroblastos, células endoteliais e somente imunorreatividade citoplasmática em 

células inflamatórias, além de grandes áreas de imunomarcação para o TGF-β1 em regiões de 

maior colagenização (Figura 9). 

Nos casos de ceratocistos odontogênicos, evidenciou-se marcação tanto do componente 

epitelial quanto da cápsula de tecido conjuntivo. No componente epitelial, ocorreu marcação 

citoplasmática e, por vezes, nuclear em todas as camadas epiteliais, sendo a marcação nuclear 

mais evidente nas camadas parabasal e superficial. No tecido conjuntivo, observou-se uma 

imunorreação predominantemente difusa com áreas focais de maior imunorreatividade nem 
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sempre compatível com áreas de maior colagenização, além de marcação de tipos celulares 

como fibroblastos, fibrócitos e algumas células inflamatórias principalmente, neutrófilos 

polimorfonucleares (Figura 8). 

Nos casos de tumores odontogênicos adenomatóides, evidenciou-se marcação dos 

componentes epitelial neoplásico e estromal. No epitélio neoplásico, evidenciou-se 

imunorreatividade predominantemente citoplasmática embora, por vezes, exibisse marcação 

nuclear, independentemente do padrão de organização das células que o tumor odontogênico 

adenomatóide estivesse apresentando. No componente estromal, evidenciou-se variações no 

que diz respeito à distribuição que ora se apresentou difusamente distribuída ora em focos de 

maior imunomarcação, sendo os tipos celulares como fibroblastos e fibrócitos, os mais 

imunomarcados, além de expressão em fibras colágenas de densidades e distribuição variadas 

(Figura 10). 

Realizado o estudo dos valores absolutos bem como dos percentuais da imunoexpressão do 

TGF-β1 e estabelecidos os escores, foi evidenciado que no componente epitelial dos 

ameloblastomas sólidos houve uma considerável expressão, visto que 45% dos casos 

apresentaram escore 4, seguido pelo escore 3 de marcação ocorrendo em 40% dos casos; 

observou-se, ainda, que o ceratocisto odontogênico apresentou percentuais ainda maiores, 

com 50% dos casos exibindo escore 4 e 45% revelando escore 3. Nos casos de ameloblastoma 

unicístico, o escore 4 foi evidenciado em 40% dos casos. Os casos de tumor odontogênico 

adenomatóide apresentaram escores 3 e 4 com percentuais de 45% cada. Quando da análise 

no tecido conjuntivo, verificou-se que as maiores expressões ocorreram nos casos de 

ceratocistos odontogênicos onde 11 casos (55%) apresentaram escore 3 de marcação e 3 casos 

(15%) escore 4. Os casos de ameloblastomas sólidos apresentaram os menores percentuais de 

expressão com 40% dos casos apresentando escore 1 e 30%, exibindo escore 0. As demais 

lesões estudadas apresentaram valores intermediários, conforme evidenciado na Tabela 3. 

O teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis constatou não existir diferença estatisticamente 

significativa nos escores de imunoexpressão do TGF-β1 no componente epitelial entre as 

lesões odontogênicas estudadas (p = 0,917) (Tabela 4). Entretanto, ao avaliar a presença deste 

anticorpo no tecido conjuntivo, verificou-se significância estatística (p = 0,001), onde o 

ceratocisto odontogênico apresentou a maior mediana equivalente a 3,00 e o ameloblastoma 

sólido exibiu a menor mediana com valor igual a 1,00 (Tabela 5). 

Com relação à avaliação da expressão do IFN-γ, evidenciou-se marcação citoplasmática 

embora, por vezes, também fosse evidenciada expressão nuclear, cuja intensidade variou de 

fraca a moderada. Nos casos de ameloblastomas sólidos, observou-se maior 
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imunorreatividade que se apresentava de forma homogênea nas ilhas neoplásicas. No estroma 

tumoral, foi verificada escassa imunorreatividade, restrita às células inflamatórias, seguida 

pelas células endoteliais e alguns fibroblastos (Figura 11). A imunomarcação nos casos de 

ameloblastomas unicísticos foi mais evidente no componente epitelial neoplásico, de fraca 

intensidade em toda a sua espessura. Na cápsula de tecido conjuntivo, ocorreu menor 

expressão, sendo as células inflamatórias, os tipos celulares mais imunomarcados seguidos 

pelos fibroblastos e células endoteliais (Figura 13). Nos casos de ceratocistos odontogênicos, 

observou-se considerável marcação no componente epitelial, com variação na intensidade de 

imunorreatividade a qual se apresentava de fraca a moderada, presente em todas as camadas 

do epitélio. Na cápsula de tecido conjuntivo, evidenciou-se marcação com distribuição difusa 

e exibindo maior concentração deste anticorpo nas proximidades do componente epitelial; as 

células de maior imunorreação foram as células inflamatórias e os fibroblastos sendo 

evidenciada ainda marcação de fibras colágenas, com densidades variáveis (Figura 12). A 

expressão de IFN-γ nos casos de tumores odontogênicos adenomatóides ocorreu com maior 

imunorreatividade no componente epitelial, exibindo marcação predominantemente 

citoplasmática, embora algumas vezes também estivesse presente em núcleo. No estroma 

desses tumores, evidenciou-se escassa marcação que esteve presente em células inflamatórias, 

células endoteliais, fibroblastos e fibras colágenas (Figura 14). 

Com relação aos valores absolutos referentes à imunorreatividade do IFN-γ no epitélio das 

lesões estudadas, verificou-se que 60% dos casos de ceratocisto odontogênico, ou seja, 12 

casos, apresentaram escore 4 de marcação e 30%, escore 3 enquanto que o ameloblastoma 

sólido e o tumor odontogênico adenomatóide apresentaram escore 4 em apenas 20% dos casos 

e o ameloblastoma unicístico não exibiu nenhum caso com escore igual a 4. Na avaliação do 

tecido conjuntivo, nenhuma lesão estudada apresentou escore 4 de marcação onde apenas o 

ceratocisto odontogênico apresentou escore 3 em 5% dos casos, já o ameloblastoma sólido e o 

tumor odontogênico adenomatóide apresentaram os maiores percentuais de baixa 

imunoexpressão (escore 0) com valores iguais a 50 e 60%, respectivamente (Tabela 3). 

Realizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis verificou-se existir diferença 

estatística entre as lesões odontogênicas com relação à expressão do IFN-γ no epitélio (p= 

0,001) com o ceratocisto odontogênico apresentando a maior mediana com valor de 4,00 e as 

demais lesões apresentaram medianas iguais a 2,00 (Tabela 4). A mesma relação não foi 

encontrada ao analisar a presença do IFN-γ no tecido conjuntivo (p = 0,315) (Tabela 5). 
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5.2.3. Imunoexpressão da MMP-13 e do EMMPRIN  

 

Na análise da expressão da MMP-13 foi evidenciada marcação citoplasmática e nuclear e, 

nos casos em que esta estava presente somente na porção citoplasmática a mesma se 

apresentava com aspecto granular. Este achado foi evidenciado tanto no componente epitelial 

quanto no tecido conjuntivo. Nos casos de ameloblastomas sólidos, verificou-se marcação 

cuja intensidade variou de fraca a intensa, sendo as células localizadas na periferia das ilhas 

neoplásicas sede de maior imunorreatividade. No estroma tumoral, verificou-se marcação em 

fibroblastos, fibrócitos, células endoteliais e algumas células inflamatórias (Figura 15). 

Analisando os casos de ameloblastomas unicísticos, observou-se marcação de todo o 

componente epitelial neoplásico, muitas vezes exibindo variação de intensidade nos 

espécimes analisados, indo de fraca a intensa. Na cápsula de tecido conjuntivo, foi 

evidenciada maior marcação nas proximidades do componente epitelial e os tipos celulares 

mais imunomarcados foram fibroblastos, fibrócitos, células endoteliais sendo também 

possível constatar marcação focal de fibras colágenas (Figura 17). 

Nos casos de ceratocistos odontogênicos, evidenciou-se maior expressão nas células da 

camada basal e parabasal e menor intensidade de marcação nas células das camadas mais 

superficiais do componente epitelial. Na cápsula de tecido conjuntivo, observou-se maior 

imunorreatividade nas áreas mais profundas e menor imunomarcação nas proximidades do 

epitélio, em fibroblastos, fibrócitos e células endoteliais (Figura 16). 

Ao analisar a expressão da MMP-13 nos casos de tumores odontogênicos adenomatóides, 

verificou-se que no componente epitelial a mesma se apresentava ora com maior 

imunoexpressão ora com menor imunorreatividade. O estroma tumoral exibiu escassa 

marcação, presente em fibroblastos, fibrócitos e células endoteliais (Figura 18). 

No que diz respeito à análise da MMP-13 no tecido epitelial observou-se em valores 

absolutos que o maior escore de imunorreatividade (escore 4) foi constatado em 10 casos 

(50%) de ameloblastoma sólido, 6 casos (30%) de ceratocisto odontogênico, 6 casos (30%) de 

tumor odontogênico adenomatóide e 2 casos (20%) de ameloblastoma unicístico. O menor 

escore de imunorreatividade foi visto em 10% dos casos de ameloblastoma sólido. No tecido 

conjuntivo, os maiores escores de marcação foram encontrados em 1 caso (5%) de ceratocisto 

odontogênico e 2 casos (20%) de ameloblastoma unicístico  enquanto que o menor escore foi 

visto em maior percentual nos ameloblastomas sólidos em 11 casos, correspondendo a 55% 

da amostra (Tabela 3). 
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O teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis revelou não existir diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos em relação aos escores de imunoexpressão da MMP-13 no 

componente epitelial (p = 0,316) (Tabela 6) e no tecido conjuntivo (p = 0,213) (Tabela 7). 

Nos casos de lesões odontogênicas em que se analisou a imunorreatividade da MMP-13 no 

tecido conjuntivo, constatou-se que o ceratocisto odontogênico e o ameloblastoma unicístico 

apresentaram imunorreatividade semelhante, ambos com mediana correspondente a 2,00 

enquanto o tumor odontogênico adenomatóide apresentou mediana igual a 1,00 e o 

ameloblastoma unicístico mediana 0,00 (Tabela 7).  O teste não-paramétrico de Kruskal-

Wallis revelou não existir diferença estatisticamente significativa para a MMP-13 entre os 

grupos (p = 0,213) (Tabela 7). 

Quanto à análise da expressão do EMMPRIN nos espécimes estudados, foi constatada 

marcante expressão na membrana celular e, por vezes, também marcação citoplasmática no 

componente epitelial enquanto que no tecido conjuntivo constatou-se apenas 

imunorreatividade citoplasmática. Nos casos de ameloblastoma sólido identificou-se maior 

marcação nas células localizadas na periferia das ilhas enquanto nas células frouxamente 

arranjadas ocorreu menor marcação. A expressão membranar e citoplasmática foi vista nas 

células da periferia das ilhas neoplásicas enquanto nas células localizadas nas porções centrais 

dessas ilhas ocorreu maior imunorreatividade somente citoplasmática embora em áreas focais 

tenha ocorrido imunoexpressão na membrana celular. No estroma tumoral, foi verificada 

escassa expressão do EMMPRIN estando esta expressão principalmente confinada ao 

citoplasma de células inflamatórias e células endoteliais (Figura 19). 

Nos casos de ameloblastomas unicísticos, observou-se no componente epitelial neoplásico, 

maior imunorreatividade das células da camada basal com expressão ora membranar ora 

citoplasmática e membranar; nas células localizadas nas camadas superficiais frouxamente 

arranjadas, foi evidenciada apenas marcação citoplasmática que muitas vezes exibiu menor 

imunorreatividade. Na cápsula de tecido conjuntivo, ocorreu maior marcação próximo ao 

componente epitelial neoplásico sendo evidenciada marcação de células inflamatórias, células 

endoteliais além de fibroblastos e fibrócitos (Figura 21). 

Analisando os casos de ceratocistos odontogênicos quanto a imunomarcação pelo 

EMMPRIN, verificou-se destacada imunorreação no componente epitelial em relação ao 

componente conjuntivo, onde no epitélio constatou-se exuberante marcação membranar e 

menor imunorreatividade citoplasmática nas células das camadas basal e  parabasal enquanto 

que as células da camada superficial apresentaram fraca imunorreatividade citoplasmática e, 
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por vezes, até ausência de marcação. No componente de tecido conjuntivo, constatou-se 

marcação predominante das células inflamatórias e endoteliais e, por vezes, 

imunorreatividade de alguns fibroblastos (Figura 20). 

Nos casos de tumores odontogênicos adenomatóides, no parênquima destes tumores, 

evidenciou-se intensidade de marcação variando de fraca a intensa e exibindo tanto expressão 

citoplasmática quanto membranar embora esta última se apresentasse em áreas focais. No 

componente estromal, evidenciou-se, na maioria dos espécimes, áreas de maior e áreas de 

menor imunomarcação para o EMMPRIN, ocorrendo depósitos em fibras colágenas além de 

marcação de células inflamatórias e endoteliais (Figura 22). 

Analisando a imunorreatividade do EMMPRIN no tecido epitelial, verificou-se em valores 

absolutos e percentuais que o ceratocisto odontogênico apresentou o maior número de casos 

(11 casos, ou seja, 55%) com escore igual a 4, seguido pelo ameloblastoma sólido com 8 

casos (40%) exibindo o mesmo escore, enquanto que no tumor odontogênico adenomatóide 

esse escore foi visto em 4 casos (20%) e no ameloblastoma unicístico em apenas 1 caso 

(10%). No tecido conjuntivo, o maior escore foi encontrado em 20% (2 casos) dos 

ameloblastomas unicísticos e 5% (1 caso) dos ceratocistos odontogênicos e 5% (1 caso) dos 

tumores odontogênicos adenomatóides. O menor escore (escore 0) foi encontrado em 20% 

dos tumores odontogênicos adenomatóides, 15% dos ceratocistos odontogênicos e 5% dos 

ameloblastomas sólidos (Tabela 3). 

Analisando a expressão do EMMPRIN no componente epitelial, utilizando-se o teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis, verificou-se não existir diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos estudados (p = 0,091), conforme apresentado na Tabela 6. De 

forma similar, no tecido conjuntivo, não foi verificada a existência de diferença 

estatisticamente significativa na imunoexpressão do EMMPRIN entre os grupos de lesões 

odontogênicas (p = 0,357) (Tabela 7). 

 

5.2.4. Correlação e significância estatística entre TGF-β1, IFN-γ, MMP-13 e EMMPRIN 

 

O coeficiente de correlação de Spearman (r) foi empregado para avaliar possíveis 

correlações entre as imunoexpressões, no componente epitelial das lesões odontogênicas, dos 

diferentes anticorpos utilizados neste estudo. Por meio do referido teste, foram constatadas 

fracas correlações positivas, estatisticamente significativas, entre a imunoexpressão da MMP-

13 e as imunoexpressões do TGF-β1 (r = 0,310; p = 0,009), IFN-γ (r = 0,236; p = 0,049) e 
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EMMPRIN (r = 0,343; p = 0,004). Para as demais comparações entre os escores de 

imunoexpressão dos diferentes anticorpos utilizados neste estudo, não foram constatadas 

correlações estatisticamente significativas (Tabela 8). 

 

 

 

 

5.2.5. Correlação e significância estatística entre miofibroblastos, TGF-β1, IFN-γ, MMP-

13 e EMMPRIN 

 

Avaliaram-se, também, possíveis correlações entre a quantidade de miofibroblastos 

presentes no tecido conjuntivo das lesões estudadas e as imunoexpressões dos diversos 

anticorpos utilizados no presente estudo, empregando-se o coeficiente de correlação de 

Spearman (r). Não foram constatadas correlações estatisticamente significativas entre o 

número de miofibroblastos presentes nas lesões e as imunoexpressões de TGF-β1 (r = 0,047; 

p = 0,698), IFN-γ (r = 0,045; p = 0,709), MMP-13 (r = 0,045; p = 0,709) e EMMPRIN (r = 

0,152; p = 0,210) (Tabela 9). 

     Realizado o teste de correlação de Spearman (r), foi observada fraca correlação positiva, 

estatisticamente significativa, entre as imunoexpressões da MMP-13 e do IFN-γ (r = 0,348; p 

= 0,003). Ao se comparar as imunoexpressões da MMP-13 e do EMMPRIM, foi constatada 

moderada correlação positiva, estatisticamente significativa (r = 0,474; p < 0,001). Por sua 

vez, o teste de correlação de Spearman revelou que as imunoexpressões de MMP-13 e do 

TGF-β1 (r = 0,087; p = 0,011) são estatisticamente independentes. Para as demais 

comparações entre os escores de imunoexpressão dos diferentes anticorpos utilizados neste 

estudo, não foram constatadas correlações estatisticamente significativas (Tabela 9). 
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Tabela 1. Tamanho da amostra, média, valores médios mínimo e máximo, desvio padrão e 
intervalo de confiança de 95% para o número de miofibroblastos no tecido conjuntivo das lesões 
odontogênicas estudadas. Natal, RN – 2012. 

Grupos n Média 

Valores 

Médios  

Mín-Máx 

Desvio 

Padrão 

Intervalo de 

Confiança  de 

95% 

α- SMA      

Ameloblastoma sólido 20 30,55 13-72 15,869 23,12-37,98 

Ceratocisto odontogênico 20 22,50 15-34 4,796 20,26-24,74 

Ameloblastoma unicístico 10 20,80 12-31 5,051 17,19-24,41 

Tumor odontogênico adenomatóide 20 19,15 10-70 14,091 12,56-25,74 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

 
 
 
 
 
Tabela 2. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, estatística KW e 
significância estatística (p) para o número de miofibroblastos no tecido conjuntivo das lesões 
odontogênicas estudadas. Natal, RN – 2012. 

Grupos n Mediana Q25-Q75 

Média 

dos 

postos 

KW p 

   Ameloblastoma sólido 20 26,00 17,25-37,00 45,80 14,719  0,001 

   Ceratocisto odontogênico 20 21,00 19,00-26,50 39,08   

   Ameloblastoma unicístico 10 21,00 18,75-20,50 34,95   

   Tumor odontogênico adenomatóide 20 13,00 12,00-22,50 21,90   

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 
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Tabela 3. Valores absolutos e percentuais da imuno-expressão do TGF-β1, IFN-γ, MMP-13 e 
EMMPRIN de acordo com os escores utilizados para a análise no componente epitelial e conjuntivo das 
lesões odontogênicas estudadas. Natal, RN – 2012. 
Grupos Epitélio Conjuntivo 

 Escores 

0              1              2            3           4 

Escores 

0           1              2             3               4 

TGF-β1 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

   AS 0 (0) 1 (5) 2 (10) 8 (40) 9 (45) 6 (30) 8 (40) 4 (20) 2 (10) 0 (0) 

   CO 0 (0) 0 (0) 1 (5) 9 (45) 10(50) 0 (0) 1 (5) 5 (25) 11 (55) 3 (15) 

   AU 0 (0) 0 (0) 1 (10) 5 (50) 4 (40) 2 (20) 3 (30) 3 (30) 2 (20) 0 (0) 

   TOA 0 (0) 0 (0) 2 (10) 9 (45) 9 (45) 3 (15) 7 (35) 6 (30) 4 (20) 0 (0) 

IFN-γ           

   AS 0 (0) 5 (25) 7 (35) 4 (20) 4 (20) 10(50) 5 (25) 5 (25) 0 (0) 0 (0) 

   CO 0 (0) 1 (5) 1 (5) 6 (30) 12(60) 7 (35) 7 (35) 5 (25) 1 (5) 0 (0) 

   AU 0 (0) 1 (10) 5 (50) 4 (40) 0 (0) 3 (30) 4 (40) 3 (30) 0 (0) 0 (0) 

   TOA 2 (10) 3 (15) 7 (35) 4 (20) 4 (20) 12(60) 5 (25) 3 (15) 0 (0) 0 (0) 

MMP-13           

   AS 2 (10) 2 (10) 0 (0) 6 (30) 10(50) 11(55) 0 (0) 3 (15) 6 (30) 0 (0) 

   CO 0 (0) 2 (10) 0 (0) 12(60) 6 (30) 2 (10) 4 (20) 9 (45) 4 (20) 1 (5) 

   AU 0 (0) 0 (0) 5 (50) 3 (30) 2 (20) 3 (30) 1 (10) 2 (20) 2 (20) 2 (20) 

   TOA 0 (0) 0 (0) 2 (10) 12(60) 6 (30) 2 (10) 12(60) 3 (15) 3 (15) 0 (0) 

EMMPRIN           

   AS 0 (0) 0 (0) 1 (5) 11(55) 8 (40) 1 (5) 10(50) 6 (30) 3 (15) 0 (0) 

   CO 0 (0) 0 (0) 2 (10) 7 (35) 11(55) 3 (15) 7 (35) 7 (35) 2 (10) 1 (5) 

   AU 0 (0) 0 (0) 1 (10) 8 (80) 1 (10) 0 (0) 5 (50) 2 (20) 1 (10) 2 (20) 

   TOA 0 (0) 0 (0) 2 (10) 14(70) 4 (20) 4 (20) 10(50) 4 (20) 1 (5) 1 (5) 

Legenda: AS- Ameloblastoma sólido, CO- Ceratocisto Odontogênico, AU- Ameloblastoma 

Unicístico, TOA- Tumor Odontogênico Adenomatóide 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 
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Tabela 4. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, estatística KW e 
significância estatística (p) para os escores de imunoexpressão para TGF-β1 e IFN-γ no tecido 
epitelial das lesões odontogênicas estudadas. Natal, RN – 2012. 

Grupos n Mediana Q25-Q75 

Média 

dos 

postos 

KW p 

TGF-β1       

   Ameloblastoma sólido 20 3,00 3,00-4,00 34,23 0,508 0,917 

   Ceratocisto odontogênico 20 3,50 3,00-4,00 37,83   

   Ameloblastoma unicístico 10 3,00 3,00-4,00 33,75   

   Tumor odontogênico adenomatóide 20 3,00 3,00-4,00 35,33   

IFN-γ       

   Ameloblastoma sólido 20 2,00 1,25-3,00 30,15 15,796 0,001 

   Ceratocisto odontogênico 20 4,00 3,00-4,00 50,25   

   Ameloblastoma unicístico 10 2,00 2,00-3,00 28,60   

   Tumor odontogênico adenomatóide 20 2,00 1,25-3,00 29,55   

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 
 
 
 
Tabela 5. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, estatística KW e 
significância estatística (p) para os escores de imunoexpressão para TGF-β1 e IFN-γ no tecido 
conjuntivo das lesões odontogênicas estudadas. Natal, RN – 2012. 

Grupos n Mediana Q25-Q75 

Média 

dos 

postos 

KW p 

TGF-β1       

   Ameloblastoma sólido 20 1,00 0,00-2,00 23,90 24,255 0,001 

   Ceratocisto odontogênico 20 3,00 2,00-3,00 53,18   

   Ameloblastoma unicístico 10 1,50 0,75-2,25 30,95   

   Tumor odontogênico adenomatóide 20 1,50 1,00-2,00 31,70   

IFN-γ       

   Ameloblastoma sólido 20 0,50 0,00-1,75 34,38 3,545 0,315 

   Ceratocisto odontogênico 20 1,00 0,00-2,00 39,70   

   Ameloblastoma unicístico 10 1,00 0,00-2,00 40,60   

   Tumor odontogênico adenomatóide 20 0,00 0,00-1,00 29,88   

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 
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Tabela 6. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, estatística KW e 
significância estatística (p) para os escores de imunoexpressão para MMP-13 e EMMPRIN no 
tecido epitelial das lesões odontogênicas estudadas. Natal, RN – 2012. 

Grupos n Mediana Q25-Q75 

Média 

dos 

postos 

KW p 

MMP-13       

   Ameloblastoma sólido 20 3,50 3,00-4,00 38,85   

   Ceratocisto odontogênico 20 3,00 3,00-4,00 36,00 134,00 0,316 

   Ameloblastoma unicístico 10 2,50 2,00-3,25 25,70   

   Tumor odontogênico adenomatóide 20 3,00 3,00-4,00 36,55   

EMMPRIN       

   Ameloblastoma sólido 20 3,00 3,00-4,00 38,15 6,470 0,091 

   Ceratocisto odontogênico 20 4,00 3,00-4,00 41,80   

   Ameloblastoma unicístico 10 3,00 3,00-3,00 27,40   

   Tumor odontogênico adenomatóide 20 3,00 3,00-3,00 30,60   

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 
 
 
 
Tabela 7. Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, estatística KW e 
significância estatística (p) para os escores de imunoexpressão para MMP-13 e EMMPRIN no 
tecido conjuntivo das lesões odontogênicas estudadas. Natal, RN – 2012. 

Grupos n Mediana Q25-Q75 

Média 

dos 

postos 

KW p 

MMP-13       

   Ameloblastoma sólido 20 0,00 0,00-3,00 29,83 4,488 0,213 

   Ceratocisto odontogênico 20 2,00 1,00-2,75  41,60   

   Ameloblastoma unicístico 10 2,00 0,00-3,25 40,15   

   Tumor odontogênico adenomatóide 20 1,00 1,00-2,00 32,75   

EMMPRIN       

   Ameloblastoma sólido 20 1,00 1,00-2,00 36,93 3,237 0,357 

   Ceratocisto odontogênico 20 1,50 1,00-2,00 36,48   

   Ameloblastoma unicístico 10 1,50 1,00-3,25 42,25   

   Tumor odontogênico adenomatóide 20 1,00 1,00-2,00 29,73   

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 
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Tabela 8. Tamanho da amostra, valor estatístico para o coeficiente de correlação de Spearman 

(r) e significância estatística (p) entre as imunoexpressões de TGF-β1, IFN-γ, MMP-13 e 

EMMPRIN no tecido epitelial das lesões odontogênicas estudadas. Natal, RN – 2012. 

TGF-β1 IFN-γ MMP-13 EMMPRIN 

TGF-β1 

r 

p 

 

0,155 

0,200 

 

0,310 

0,009 

 

0,166 

0,168 

 IFN-γ 

r 

p 

 

0,236 

0,049 

 

0,200 

0,096 

  MMP-13 

r 

p 

 

0,343 

0,004 

   EMMPRIN 

r 

p 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 
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Tabela 9. Tamanho da amostra, valor estatístico para o coeficiente de correlação de Spearman 

(r) e significância estatística (p) entre o número de miofibroblastos e as imunoexpressões de 

TGF-β1, IFN-γ, MMP-13 e EMMPRIN no tecido conjuntivo das lesões odontogênicas 

estudadas. Natal, RN – 2012. 

Miofibroblastos TGF-β1 IFN-γ MMP-13 EMMPRIN 

Miofibroblastos 

r 

p 

 

0,047 

0,698 

 

0,045 

0,709 

 

0,045 

0,709 

 

0,152 

0,210 

 TGF-β1  

r 

p 

 

0,139 

0,253 

 

0,087 

0,011 

 

0,029 

0,811 

  IFN-γ  

r 

p 

 

0,348 

0,003 

 

0,393 

0,001 

   MMP-13 

r 

p 

 

0,474 

< 0,001 

    EMMPRIN 

r 

p 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 
 
 



64 
 

 

 



65 
 
 
 

 



66 
 
 
 

 
 



67 
 
 

 

 



68 
 
 



69 
 
 

 



70 
 
 

 


