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RESUMO 

A lesão periférica de células gigantes (LPCG) e a lesão central de células gigantes 

(LCCG) são patologias histologicamente semelhantes que acometem a região de cabeça 

e pescoço. O estudo objetivou analisar a expressão imuno-histoquímica dos marcadores 

GLUT-1, GLUT-3 e M-CSF em uma série de casos de LPCG e LCCG, na tentativa de 

compreender os diferentes comportamentos biológicos destas entidades patológicas. A 

amostra foi constituída por 20 espécimes teciduais de LPCG, 20 de lesão central de 

células gigantes não agressivas (LCCGNA) e 20 de lesão central de células gigantes 

agressivas (LCCGA), oriundos do Serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de 

Patologia Oral do Departamento de Odontologia da UFRN. Foi realizada a análise 

semiquantitativa e qualitativa da expressão imuno-histoquímica dos marcadores nas 

células gigantes e nas células mononucleares. Em relação ao GLUT-1, verificou-se uma 

diferença estatisticamente significativa na quantidade de células mononucleares 

imunomarcadas entre a LPCG e a LCCGNA e entre a LPCG e a LCCGA. Em relação à 

intensidade da marcação também foi verificado uma diferença estatisticamente 

significativa tanto para as células mononucleares quanto para as células gigantes entre 

LPCG e LCCGNA e entre LPCG e LCCGA, nas células gigantes também ocorreu uma 

diferença estatisticamente significativa entre a LCCGNA e a LCCGA. Em relação ao 

GLUT-3, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa entre LPCG e 

LCCGA e entre LCCGNA e LCCGA na quantidade de células mononucleares 

imunomarcadas. No que concerne à intensidade de marcação para a referida proteína foi 

verificado uma diferença estatisticamente significativa nas células gigantes entre LPCG 

e LCCGA. Para o M-CSF foi observada apenas uma diferença estatisticamente 

significativa na intensidade de marcação nas células mononucleares entre LPCG e 

LCCGNA e entre LPCG e LCCGA. Com base nestes resultados, pode-se concluir a 

participação do GLUT-1, GLUT-3 e do M-CSF na patogênese das lesões estudadas. A 

maior imunomarcação destas proteínas nas células mononucleares evidenciam que tais 

células desempenham uma maior atividade metabólica e osteoclastogênica, 

principalmente nas LCCGA. Constatou-se que as células mononucleares estavam mais 

relacionadas à patogênese das lesões estudadas do que propriamente as células gigantes. 

 

Palavras-chave: Lesão periférica de células gigantes, Lesão central de células gigantes, 

imuno-histoquímica, GLUT-1, GLUT-3, M-CSF. 
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ABSTRACT 

 

The peripheral giant cell lesion (PGCL) and the central giant cell lesion (CGCL) are 

lesions histologically similar affecting the head and neck region. The study aimed to 

analyze the immunohistochemical expression of markers GLUT-1, GLUT-3 and M-

CSF in a series of cases of PGCL and CGCL, in trying to understand the different 

biological behavior of these pathologies. The sample consisted of 20 tissue specimens 

of PGCL 20 central lesion of not aggressive giant cell (CLNAGC) and 20 central lesion 

of aggressive giant cell (CLAGC), coming from the Pathology Unit of Oral Pathology 

of the Department of Dentistry of UFRN. Was performed the semi-quantitative and 

qualitative analysis of immunohistochemical expression of the markers in giant cells 

and mononuclear cells. In relation to the GLUT-1, it was found a statistically significant 

difference (p <0.05) in the number of mononuclear cells immunomarked between the 

PGCL and the CLNAGC and between the PGCL and CLAGC. Regarding the intensity 

of staining was also observed a statistically significant difference both at the 

mononuclear cells as in giant cells between PL and CLNAGC and between PGCL and 

CLAGC, at the giant cells there was also a statistically significant difference between 

the CLNAGC and CLAGC. In relation to GLUT-3, was found a statistically significant 

difference between PGCL and CLAGC and between CLAGC and CLNAGC in amount 

of mononuclear cells immunomarked. Regarding the intensity of labeling for such 

protein was found a statistically significant difference at the giant cells between PL and 

CLAGC. To the M-CSF was observed only a statistically significant difference in the 

intensity of labeling at the mononuclear cells between PGCL and CLNAGC and 

between PGCL and CLAGC. Based on these results, we can conclude the participation 

of GLUT-1, GLUT-3 and M-CSF in the pathogenesis of the lesions studied. The bigger 

immunostaining of these proteins in mononuclear cells show that these cells perform a 

higher metabolic activity and osteoclastogenic, especially in CLAGC. It was found that 

the mononuclear cells were more related to the pathogenesis of the studied lesions than 

properly the giants cells. 

 

Keywords: peripheral giant cell lesions; central giant cell lesions; 

immunohistochemistry, GLUT-1, GLUT-3, M-CSF. 
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SH3BP2 - proteína SH3 de domínio de ligação de 2; do inglês SH3 domain-binding 

protein 2. 

SRC - vírus do sarcoma rous; do inglês rous sarcoma virus. 
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TRIS-HCl - tris-hidroximetil-aminometano. 

VEGF – fator de crescimento do endotélio vascular; do inglês vascular endothelial 

growth factor. 

VEGF-R1 - receptor do VEGF. 

Wnt5a - proteína de sinalização; do inglês Wingless-type MMTV integration site family, 

member 5A. 

μm - micrômetros. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A região de cabeça e pescoço é acometida por lesões de naturezas diversas, 

algumas das quais são de origem e desenvolvimento pouco compreendidos, como a 

lesão central de células gigantes (LCCG) que pode exibir quadros clínicos variados 

mesmo apresentando características histopatológicas semelhantes à lesão periférica de 

células gigantes (LPCG). Essa última é uma lesão reacional, de crescimento exofítico 

que ocorre devido à fatores irritantes locais como biofilme dental, cálculo, acúmulos e 

retenções de alimentos, infecções crônicas, irritação crônica, traumas relacionados às 

exodontias, restaurações defeituosas, próteses dentárias mal adaptadas, forças oclusais e 

dentes supranumerários. A LPCG localiza-se na gengiva ou, quando em área edêntula, 

na crista óssea alveolar (rebordo alveolar). Origina-se a partir do ligamento (membrana) 

periodontal ou do tecido conjuntivo do periósteo (mucoperiósteo) e apresenta uma baixa 

recorrência, principalmente se eliminado o fator irritante local (AMARAL  et al, 2011; 

BANSAL  et al, 2011; DA SILVA SAMPIERI  et al, 2012; MANNEM; CHAVA, 

2012).  

A LCCG é uma lesão proliferativa de natureza controversa e etiologia 

desconhecida. Essa lesão é intra-óssea, ocorre exclusivamente nos ossos maxilares e é 

menos frequente que a LPCG (DARYANI; GOPAKUMAR, 2011; KRUSE-LOSLER  

et al, 2006). Apresenta um comportamento clínico variável, podendo apresentar um 

crescimento lento, assintomático e sem recidiva ou um crescimento rápido, doloroso e 

recorrente (DA SILVA SAMPIERI  et al, 2012; DARYANI; GOPAKUMAR, 2011; DE 

MATOS  et al, 2012; QUINDERÉ  et al, 2008; NOGUEIRA  et al, 2012; REDDY  et al, 

2012).  

Ambas as lesões exibem uma organização histológica semelhante. No entanto, o 

comportamento destas duas lesões difere entre os padrões de agressividade no qual 

ainda não se sabe até que ponto isso estaria relacionado com a disponibilidade de 

oxigênio e/ou consumo de glicose presente nessas lesões (AMARAL  et al, 2010; 

FLOREZ-MORENO  et al, 2008; ITONAGA  et al, 2003; KRUSE-LOSLER  et al, 

2006; LIU; YU; LI, 2003; TORABINIA; RAZAVI; SHOKROLAHI, 2011; SOOD  et 

al, 2012).  

O aumento persistente na glicólise resulta no acúmulo de fosfatos inorgânicos e 

lactato, o que torna o microambiente celular ácido. As células normais não possuem 
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mecanismos para se adaptar a acidose extracelular, tornando-se impossibilitadas de 

sobreviver nessas condições, enquanto que as células tumorais continuam a proliferar 

(MEDINA; OWEN, 2002). Sendo assim, ácido lático liberado pelas células tumorais 

possui capacidade mutagênica e clastogênica, possibilitando a inibição do reparo ao 

DNA. Além disto, pode estar envolvido na translocação dos GLUTs para a membrana 

plasmática, o que causa um aumento na utilização de glicose pelas células 

(MACHEDA; ROGERS; BEST, 2005). 

O fator estimulante de colônia macrofágica (M-CSF) está relacionado com 

vários aspectos da osteoclastogênese incluindo a proliferação e a fusão de precursores 

de osteoclastos, e na indução da expressão do receptor ativador do fator ligante nuclear - 

κβ (RANK) nos precursores osteoclastos. O efeito do M-CSF na atividade de 

reabsorção pelos osteoclastos maduros é controverso, sendo reportado tanto uma 

diminuição como um aumento na reabsorção lacunar óssea (FRIEDRICH  et al, 2010; 

HODGE; KIRKLAND; NICHOLSON, 2007; KIKUTA; ISHII, 2012; LEES; 

HEERSCHE, 1999).  

Poucos estudos investigam se as diferenças existentes entre o comportamento da 

LPCG e LCCG são suportadas por um distinto perfil imuno-histoquímico para as 

células gigantes multinucleadas e células mesenquimais estromais mononucleares 

presentes nestas lesões. Não há na literatura trabalhos comparando a expressão imuno-

histoquímica do GLUT-1, GLUT-3 e M-CSF, nem de forma isolada ou associada entre 

a LPCG e a LCCG. Diante do exposto, este trabalho tem como proposição analisar a 

expressão imuno-histoquímica das proteínas GLUT-1, GLUT-3 e M-CSF em uma série 

de casos de LPCG e LCCG na tentativa de estabelecer possíveis associações e 

correlações entre a expressão destes marcadores e o comportamento biológico dessas 

lesões. Sendo assim, o presente estudo busca um possível entendimento para a 

etiopatogênese (natureza, comportamento biológico) dessas lesões tendo em vista que 

um aumento na via glicolítica ativaria a expressão de genes alvos tais como o GLUT-1 e 

GLUT-3. Enquanto o microambiente celular ácido resultante da taxa aumentada da 

glicólise, ou até mesmo hipóxico, poderia ativar vias osteoclastogênicas tais como a via 

do M-CSF. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Lesão periférica de células gigantes 

 

 O granuloma periférico de células gigantes também denominado epúlide de 

células gigantes, lesão periférica de células gigantes (LPCG) e hiperplasia de células 

gigantes é a lesão mais comum de células gigantes na cavidade oral. É uma lesão 

reacional causada por uma irritação local ou um trauma; a sua patogenia ainda é 

controversa. Antigamente a lesão era chamada de granuloma periférico reparador de 

células gigantes, mas se é de fato reparador isso ainda não foi estabelecido e, portanto, a 

natureza da atividade dos osteoclastos parece duvidosa. As células gigantes, conforme 

foi demonstrando por imuno-histoquímica apresentam receptores de membrana para 

calcitonina o que caracteriza a sua atividade osteoclástica. Outros autores sugerem que 

as células gigantes da lesão são formadas por células mononucleares do sistema 

fagocítico (ETOZ  et al, 2010; MANNEM; CHAVA, 2012; TANDON  et al, 2012).  

Clinicamente, a LPCG aparece como um nódulo tecidual de consistência 

amolecida, com coloração púrpura-avermelhada ou azul-arroxeado, extra-ósseo 

apresentando uma superfície lisa e brilhante ou papilomatosa. A lesão exibe essa 

coloração devido às extensas áreas hemorrágicas e a deposição de hemossiderina 

(SOOD  et al, 2012). A lesão exibe crescimento exofítico é bem delimitada e pode ter 

implantação pediculada ou séssil, podendo ou não apresentar áreas de ulceração 

(AMARAL  et al, 2011; ETOZ  et al, 2010; FANOURAKIS  et al, 2010; MANNEM; 

CHAVA, 2012; PAPANICOLAOU  et al, 2012; SAYGUN  et al, 2009; TANDON  et 

al, 2012). Acomete qualquer idade, principalmente dos 31 aos 41 anos de idade e 

aproximadamente 60% dos casos ocorrem em mulheres. Quanto à localização, a lesão 

pode se desenvolver tanto na região anterior como posterior da gengiva ou rebordo 

alveolar, sendo a mandíbula mais acometida que a maxila (MANNEM; CHAVA, 2012; 

NEVILLE  et al, 2009). Destaca-se ainda, que a LPCG também pode se desenvolver em 

áreas adjacentes aos implantes dentários (SAYGUN  et al, 2009). 

Embora se desenvolva em tecidos moles, algumas vezes pode ser observada uma 

reabsorção em forma de "taça" do osso alveolar subjacente (PAPANICOLAOU  et al, 

2012; SAYGUN  et al, 2009). Assim, pode ser difícil de determinar se o aumento de 

volume se origina de uma lesão periférica ou de uma lesão central de células gigantes 
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(LCCG) que rompeu a cortical óssea e invadiu os tecidos moles gengivais (AMARAL  

et al, 2011; BANSAL  et al, 2011; NEVILLE  et al, 2009). 

A reabsorção dental é extremamente rara com apenas dois casos relatados na 

literatura (BANSAL  et al, 2011; MANNEM; CHAVA, 2012). Fatores como a má 

higiene bucal ou xerostomia parecem desempenhar um papel importante no crescimento 

(ETOZ  et al, 2010). Segundo Fanourakis et al (2010) um exame radiográfico torna-se 

importante para determinar se a lesão é de origem gengival (periférica) ou de origem 

(central) com um padrão de crescimento intra-ósseo em direção à superfície. 

Histologicamente observa-se uma massa tecidual não encapsulada apresentando 

um infiltrado inflamatório agudo e/ou crônico permeando um tecido conjuntivo fibroso 

bastante celularizado com focos de hemorragia, pigmentos de hemossiderina 

localizados, principalmente, na periferia da lesão. Verifica-se um componente vascular 

proeminente, além de células gigantes multinucleadas permeadas por numerosas e 

volumosas células mesenquimais de morfologia ovóide a fusiforme. As células gigantes 

apresentam-se de várias formas e tamanhos, normalmente contendo de 8 a 15 núcleos. 

Podem-se observar áreas de formação de osso reacional maduro ou imaturo e/ou de 

calcificações distróficas. O epitélio de revestimento pode encontrar-se hiperplásico e/ou 

ulcerado. A LPCG tem uma semelhança microscópica com a LCCG, e alguns 

patologistas acreditam que ela pode representar uma contraparte do tecido mole da lesão 

óssea central (ETOZ  et al, 2010; MANNEM; CHAVA, 2012; TANDON  et al, 2012).  

 Várias hipóteses, tem sido propostas para explicar a natureza das células gigantes 

multinucleadas, incluindo a explicação de que eram os osteoclastos deixados 

(remanescentes) durante a reabsorção fisiológica dos dentes decíduos ou em virtude de 

uma reação do periósteo frente a lesão. Existe também a teoria de que as células 

gigantes podem representar um componente reacional da lesão e que são derivadas 

através de um fluxo de sangue a partir de células mononucleares da medula óssea. Elas 

podem estar presentes apenas em resposta a um estímulo ainda desconhecido do 

estroma. Esta hipótese baseia-se nos resultados de alguns estudos que utilizaram a 

cultura de células e transplante, em que as células gigantes, de curta duração, foram 

encontradas e logo desapareceram no início da cultura, em contraste com a proliferação 

ativa das células do estroma (TANDON  et al, 2012). Pelo fato da origem das células 

gigantes ainda ser controverso, muitas hipóteses foram identificadas na literatura: 

osteoblastos, fagócitos, células endoteliais e células mesenquimais fusiformes como 
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prováveis responsáveis pela formação e proliferação das células gigantes (MANNEM; 

CHAVA, 2012). 

  Comenta-se, também, que as células mononucleares do estroma podem 

participar na formação das células gigantes multinucleadas através da interação do 

ligante do receptor ativador do fator ligante nuclear – κβ (RANKL) ao RANK. Dessa 

maneira, a proteína RANKL produzida por osteoblastos / células estromais, se liga ao 

seu receptor RANK, outra proteína presente na superfície dos osteoclastos em 

formação. Tal interação induz a diferenciação de precursores osteoclastos em 

osteoclastos. A osteoprotegerina (OPG), também produzida por osteoblastos / células do 

estroma, liga-se competitivamente ao RANKL resultando na diminuição da 

osteoclastogênese (FANOURAKIS  et al, 2010; ITONAGA  et al, 2003).  

As células gigantes multinucleadas dos granulomas de células gigantes têm sido 

consideradas como fagócitos reagindo à hemorragia, células de corpo estranho ou 

osteoclastos. Dois tipos de células gigantes foram descritos: células tipo A – que 

correspondem às células polinucleares eosinofílicas com citoplasma abundante e difuso; 

de núcleos irregulares e cromatina distribuída ao longo da membrana interna. As células 

do tipo B – que são caracterizadas por um formato regular, bem definida e apresentam 

citoplasma mais denso e abundante. O núcleo apresenta forte hipercromatismo, limites 

mal definidos e tendem a acumulação central (FANOURAKIS  et al, 2010; ITONAGA  

et al, 2003).  

 Ainda, em relação à natureza das células gigantes, também tem sido sugerido 

que elas pertençam à linhagem dos osteoclastos e, recentemente, tem-se observado uma 

forte expressão de NFATc1, um fator de transcrição da osteoclastogênese (fator nuclear 

das células T ativadas), provavelmente envolvido na reabsorção óssea nestas lesões 

(DUARTE  et al, 2011). 

O diagnóstico diferencial da LPCG inclui lesões com características clínicas e 

histopatológicas muito semelhantes, como a LCCG que pode exibir um comportamento 

mais agressivo podendo atingir a região mais superficial acometendo o tecido mole e só 

uma avaliação radiográfica pode estabelecer uma distinção; granuloma piogênico, 

fibroma ossificante periférico, hiperplasia fibrosa, fibroma irritacional inflamado, 

hemangioma, linfangioma, melanoma amelanótico e tumores metastáticos (BANSAL  

et al, 2011; MANNEM; CHAVA, 2012; NEVILLE  et al, 2009; SOOD  et al, 2012; 

TANDON  et al, 2012). 
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Em relação ao tratamento, a remoção cirúrgica local da lesão é o mais indicado 

com consequente proservação. Entretanto, pode-se constatar a recidiva decorrente de 

uma técnica cirúrgica inadequada em que o cirurgião não cureta adequadamente o 

periósteo subjacente à lesão ou permanecem pequenas porções da lesão entre os tecidos, 

que, posteriormente, proliferam promovendo a sua recidiva (AMARAL  et al, 2011; 

NEVILLE  et al, 2009; TANDON  et al, 2012). 

 

2.2 Lesão central de células gigantes 

 

O granuloma central de células gigantes também chamado de lesão central de 

células gigantes (LCCG) e lesão de células gigantes é uma lesão intra-óssea 

proliferativa de natureza provavelmente não neoplásica com etiologia e patogênese 

desconhecida. Inicialmente, conforme foi descrito pela primeira vez por Jaffe em 1953, 

era denominado como granuloma reparador de células gigantes, embora existam poucas 

evidências de que a lesão, realmente, represente um processo reparador (AMARAL  et 

al, 2011; FALCI  et al, 2014; O'CONNELL; KEARNS, 2012; ORHAN  et al, 2010; 

PAPANICOLAOU  et al, 2012; QUINDERÉ  et al, 2008; REDDY  et al, 2012).  

Jaffe em 1953 separou a LCCG dos maxilares do tumor de células gigantes dos 

ossos longos, com base em diferenças verificadas em seu padrão histológico e 

comportamento clínico. Ele sugeriu que a LCCG não era uma neoplasia, mas sim uma 

resposta reacional tecidual, portanto o termo granuloma reparativo de células gigantes. 

Devido ao comportamento agressivo, muitas vezes observado nas LCCGs, o termo 

''reparador” foi excluído. Além disso, a separação entre as lesões dos maxilares dos 

locais extragnáticos tem sido questionada (O'CONNELL; KEARNS, 2012).  

A LCCG apresenta um comportamento clínico variável desde um crescimento 

lento, assintomático e sem recorrência até um crescimento rápido, doloroso podendo 

apresentar parestesia com perfuração da tábua óssea cortical, e em algumas situações 

ulceração da superfície mucosa. Podem ser encontradas em pacientes com idades entre 

2 a 80 anos, embora a maioria dos casos esteja abaixo dos 30 anos. A maioria dos casos 

acomete mulheres, sendo a mandíbula a região mais frequente. As lesões são mais 

comuns nas porções anteriores dos maxilares, e quando na mandíbula frequentemente 

cruzam a linha média (DA SILVA  et al, 2012; DA SILVA SAMPIERI  et al, 2012; 

DARYANI; GOPAKUMAR, 2011; PAPANICOLAOU  et al, 2012; NEVILLE  et al, 
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2009; NOGUEIRA  et al, 2012; O'CONNELL; KEARNS, 2012; VALENTINE; 

NELSON, 2011; REDDY  et al, 2012). Acredita-se que as mulheres são afetadas com 

mais frequência do que os homens, em virtude da questão hormonal ovariana - 

quantidade de estrógeno, principalmente, durante a gravidez, tal fato têm sido implicado 

no estado proliferativo da LCCG, embora as lesões raramente expressem receptores de 

estrógeno (ORHAN  et al, 2010; VALENTINE; NELSON, 2011; REDDY  et al, 2012). 

Quando a LCCG acomete simultaneamente vários locais, geralmente, está 

associada de alguma forma a síndromes ou doença sistêmica, por exemplo, tumor 

marrom do hiperparatireoidismo, displasia fibrosa, fibroma ossificante, doença de Paget 

ou lesão fibro-óssea (ORHAN  et al, 2010). 

Radiograficamente pode-se evidenciar uma imagem apresentando defeitos 

ósseos radiolúcidos uni ou multiloculares, bem delimitados e de tamanho variado, 

dependendo da agressividade da lesão. Pode-se observar ainda, deslocamento de dentes, 

reabsorção radicular e perfuração da cortical óssea nas lesões agressivas (AMARAL  et 

al, 2011; DARYANI; GOPAKUMAR, 2011; NOGUEIRA  et al, 2012; NOLETO  et al, 

2007; O'CONNELL; KEARNS, 2012; TORABINIA; RAZAVI; SHOKROLAHI, 2011; 

VALENTINE; NELSON, 2011). 

Portanto, baseado nas características clínicas e radiográficas descritas 

anteriormente, as LCCGs podem ser classificadas em não-agressivas e agressivas. De 

forma resumida aquelas representam a maioria dos casos e exibem pouco ou nenhum 

sintoma, apresentam crescimento lento, sem perfuração da cortical óssea ou sem 

reabsorção radicular dos dentes envolvidos na lesão. As agressivas podem exibir 

sintomatologia dolorosa, crescimento rápido, atingir um tamanho superior a cinco 

centímetros, evidenciar expansão e perfuração da cortical óssea, deslocamento dentário 

e reabsorção radicular. Estas evidenciam uma alta taxa de recorrência que geralmente 

varia entre 37,5% e 70% (DA SILVA  et al, 2012; DA SILVA SAMPIERI  et al, 2012; 

FLOREZ-MORENO  et al, 2008; NEVILLE  et al, 2009; O'CONNELL; KEARNS, 

2012; ORHAN  et al, 2010; VALENTINE; NELSON, 2011; RACHMIEL  et al, 2012; 

REDDY  et al, 2012; SAW  et al, 2009). Uma correlação clínica e radiográfica torna-se 

necessária para excluir uma LPCG, que pode causar erosão (leve reabsorção) do osso 

subjacente, mas não uma destruição óssea como observado na LCCG (VALENTINE; 

NELSON, 2011). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nelson%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nelson%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nelson%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898170
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Histologicamente, a lesão é caracterizada por uma densa proliferação de células 

mesenquimais ovaladas e/ou fusiformes, bem como, quantidade variável de células 

gigantes multinucleadas contendo de 4 a 20 núcleos (agregados ou não) dispersos no 

estroma de tecido conjuntivo fibroso, em posição perivascular ou contígua as áreas de 

hemorragia. São encontrados também, macrófagos arredondados, depósitos de 

hemossiderina, eritrócitos extravasados, focos de material osteóide (trabéculas ósseas), 

calcificação distrófica e infiltrado inflamatório predominantemente mononuclear, 

especialmente em torno da periferia da lesão (AMARAL  et al, 2011; DA SILVA 

SAMPIERI  et al, 2012; DARYANI; GOPAKUMAR, 2011; FLOREZ-MORENO  et al, 

2008; QUINDERÉ  et al, 2008; LIU; YU; LI, 2003; O'CONNELL; KEARNS, 2012; 

ORHAN  et al, 2010; NOGUEIRA  et al, 2012; TORABINIA; RAZAVI; 

SHOKROLAHI, 2011; VALENTINE; NELSON, 2011). Embora as células gigantes 

multinucleadas estejam presentes em grande quantidade, não se sabe se elas realmente 

são as células proliferativas (FERRETTI; MUTHRAY, 2011; FLOREZ-MORENO  et 

al, 2008; O'CONNELL; KEARNS, 2012).  

Florez-Moreno et al (2008) através de uma avaliação histomorfométrica, 

acrescentam, que os núcleos das células gigantes multinucleadas da LCCG são maiores, 

mais numerosos e irregulares, comparados aos núcleos das células gigantes 

multinucleadas da LPCG, isso de alguma forma poderia explicar o comportamento 

clínico distinto dessas duas lesões. Reddy et al (2012) através da análise 

histomorfométrica revelou diferenças significativas em relação ao número de células 

gigantes em lesões agressivas e não agressivas, embora não tenham encontrado 

diferença estatisticamente significativa em relação ao tamanho da célula. Os autores 

observaram, ainda, que as lesões agressivas exibiram uma maior proporção de células 

gigantes apresentando um formato mais irregular. A atividade mitótica aumentada e 

diferenças encontradas na análise histomorfométrica em células gigantes multinucleadas 

podem indicar não só aumento na fusão de macrófagos residentes, o recrutamento de 

monócitos, ou de ambos, mas também uma maior atividade metabólica das células 

gigantes multinucleadas em lesões de células gigantes, o que poderia estar relacionado 

com o comportamento clínico agressivo.  

Em uma comparação clínica e histomorfológica entre o tumor de células 

gigantes (42 casos) e LCCG dos maxilares (49 casos), constatou-se que o número de 

células inflamatórias, o número de áreas de necrose focal, bem como o número de áreas 
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apresentando proeminente celularidade estromal com pouca matriz intercelular, foi 

estatisticamente significativa maior para os casos de tumor de células gigantes dos ossos 

longos. Foi observado, também, com diferença estatisticamente significativa que as 

células gigantes do tumor de células gigantes apresentavam uma distribuição mais 

uniforme em toda a lesão. Apesar dos resultados encontrados, os autores sugeriram que 

o tumor de células gigantes e a LCCG representam diferentes espectros de um único 

processo patológico (AUCLAIR  et al, 1988). Em contrapartida, alguns autores 

acreditam que essa lesão represente, de fato, uma neoplasia benigna (AMARAL  et al, 

2010).  

Em relação à etiologia, que é bastante discutida, apontam-se fatores locais e 

sistêmicos além de possíveis associações genéticas - mutações descritas no éxon 3, 4, 9 

e 11 do gene SH3BP2 (CARVALHO  et al, 2009; TEIXEIRA  et al, 2011). Entretanto o 

estudo de Teixeira et al (2011) apenas encontrou associações com o éxon 4, os outros 

estariam mais relacionados ao querubismo. Dos fatores locais, podem ser relacionados 

os traumas, além dos danos vasculares, os quais produziriam hemorragia intramedular e 

o tecido conjuntivo adjacente de forma bem intensa tentaria substituir o osso. Algumas 

síndromes como a neurofribromatose I, a síndrome de Noonam, a síndrome de Ramon e 

a síndrome de Jaffe-Campanacci, podem estar relacionadas com a LCCG. Associações 

com o querubismo e distúrbios hormonais, como o hiperparatireoidismo e a gravidez, 

também podem estar relacionadas à LCCG (O'CONNELL; KEARNS, 2012; ORHAN  

et al, 2010; PAPANICOLAOU  et al, 2012; RACHMIEL  et al, 2012; VALENTINE; 

NELSON, 2011).  

Existem ainda, evidências de que o gene SH3BP2 desempenhe um aumento nas 

atividades dos osteoblastos e osteoclastos que são vistos quando os dentes normais estão 

em erupção. Outros relatos sugeriram que as mutações pontuais no gene SH3BP2 

poderiam causar a ativação patológica dos osteoclastos, provavelmente por disfunção do 

gene SH3BP2 na via reguladora da osteoclastogênese. Neste processo, o gene SH3BP2 

influencia na regulação do receptor do hormônio da paratireóide (PTH) e da proteína 

relacionada com PTH (PTHrP). PTHrP medeia uma redução na expressão de 

osteoprotegerina em células foliculares dentais, o que favorece a osteoclastogênese. 

Existe também a hipótese de que a mutação do gene SH3BP2 pode exercer alguma 

influência no gene MSX-1, envolvido na regulação do desenvolvimento do dente. 

Sendo assim, o desenvolvimento da LCCG pode estar relacionado a um desequilíbrio do 
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MSX-1, o que poderia levar a uma falha na diferenciação dos osteoclastos 

(O'CONNELL; KEARNS, 2012; REDDY  et al, 2012). 

Itonaga et al. (2003) afirmam que as células gigantes da LCCG são semelhantes 

aos osteoclastos (osteoclasto-like), este componente celular seria o responsável em 

produzir a osteólise associada com o crescimento da lesão. É provável que tais células 

gigantes sejam formadas a partir de precursores monócitos / macrófagos que se 

diferenciam em osteoclastos sob a influência de RANKL expressos nas células 

mononucleares estromais (fibroblastos / osteoblasto-like) encontradas nesta lesão. Os 

resultados do estudo sugerem que o componente de proliferação da LCCG é uma célula 

mesenquimal estromal que tem a capacidade de se diferenciar em linhagens de 

fibroblastos / osteoblastos. Verificou-se, também, que células derivadas do estroma 

induzem a formação de osteoclastos a partir dos monócitos, na presença de fator 

estimulador de colônia macrofágica (M-CSF), isto é, na ausência de RANKL solúvel. 

Os autores verificaram ainda que o RANKL não só é necessário para a formação de 

osteoclastos, mas também é um potente estimulador da reabsorção óssea pelos 

osteoclastos em atividade. Estes resultados têm implicações terapêuticas relativas no 

controle da osteólise associada com o crescimento da LCCG. Portanto, é provável que 

os agentes terapêuticos que bloqueiam especificamente a interação RANKL / RANK, 

tal como OPG, podem ser igualmente utilizados para controlar a expansão osteolítica 

das LCCGs recorrentes. 

As células gigantes podem ser pequenas e irregulares, com poucos núcleos ou 

grandes e arredondadas com vinte ou mais núcleos. Discute-se que as lesões que 

apresentam uma maior quantidade de células gigantes com vários núcleos e estroma 

bem celularizado são mais agressivas, com maior tendência a recidiva após o tratamento 

cirúrgico (NEVILLE  et al, 2009; PAPANICOLAOU  et al, 2012; FERRETTI; 

MUTHRAY, 2011; FLOREZ-MORENO  et al, 2008). Alguns autores incluem a 

presença de uma alta atividade mitótica (9 mitoses/10 HPF), a existência de alguma 

semelhança entre os núcleos das células gigantes e os das células mononucleares em 

torno do osso reticular (neoformação óssea), assim como a presença de osso lamelar 

maduro, na periferia da lesão. Este recurso pode indicar um comportamento biológico 

mais agressivo da lesão (RACHMIEL  et al, 2012). 

Em uma visão simplificada da osteoclastogênese, as células precursoras 

osteoclásticas derivadas de medula óssea estão comprometidas com a diferenciação 
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osteoclástica pelo acúmulo intranuclear de NFATcI (fator nuclear das células T ativadas 

ou fator de transcrição de osteoclastogênese). O NFATcI é amplificado tanto pela 

presença da proteína SH3BP2, codificada pelo mesmo gene, como pela estimulação de 

RANK. O RANK é estimulado pelo ligante de RANK (RANKL), que é expresso nos 

osteoblastos. A expressão osteoblástica de RANKL é por sua vez estimulado pelo 

hormônio da paratireóide (PTH). Assim, o resultado final da secreção de PTH é a 

proliferação de osteoclastos, a reabsorção óssea, e liberação de cálcio. Portanto, a 

elevação de PTH ocorrida patologicamente provoca o tumor marrom do 

hiperparatireoidismo, que consiste de precursores mononucleares de osteoclastos e 

osteoclastos multinucleados diferenciados. As outras lesões de células gigantes como: a 

LPCG, LCCG e tumor de células gigantes dos ossos longos também podem representar 

variações patológicas da osteoclastogênese, embora seus mecanismos sejam menos 

conhecidos (VALENTINE; NELSON, 2011). 

Além das células semelhantes às precursoras osteoclásticas e das células 

semelhantes às células gigantes osteoclásticas, o tumor de células gigantes contém um 

terceiro tipo de célula as quais são semelhantes aos osteoblastos. Postula-se, que as 

células semelhantes aos osteoblastos são as neoplásicas do tumor marrom de células 

gigantes, e que estas células neoplásicas recrutam precursores osteoclásticos e células 

gigantes osteoclásticas. Células semelhantes aos osteoblastos não têm sido descritas em 

LPCG e LCCG. Futuras investigações podem determinar se esta população celular é 

responsável pelo potencial metastático do tumor de células gigantes, e se a sua ausência 

estaria relacionada a não ocorrência de metástases em LPCG e LCCG (VALENTINE; 

NELSON, 2011). 

Tem sido proposto que as células mesenquimais proliferantes de morfologia 

ovóides a fusiformes, são responsáveis pela atividade biológica das células gigantes 

multinucleadas (FERRETTI; MUTHRAY, 2011). Estudos que investigaram o fenótipo 

das células mesenquimais proliferantes e das células gigantes multinucleadas em LPCG 

e LCCG relataram forte imunorreatividade para o anticorpo anti-CD68, sugerindo que 

estas células pertençam à linhagem macrofágica, embora a marcação tenha sido mais 

evidente na LCCG do que na LPCG (FLOREZ-MORENO  et al, 2008). 

Adicionalmente, evidências experimentais sugerem que a incompleta 

neoformação vascular durante a angiogênese em lesões de células gigantes proporcione 

uma fonte de monócitos da circulação. Estes são em seguida, recrutados para a lesão 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nelson%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nelson%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898170
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pela produção local de proteína quimiotática de monócitos e de um fator transformante 

de crescimento β (TGF-β) a partir das células estromais. As células estromais 

estimulariam os macrófagos / monócitos para a formação de células gigantes 

multinucleadas pela produção do RANKL (FLOREZ-MORENO  et al, 2008). 

Em relação ao diagnóstico diferencial, radiograficamente, lesões uniloculares 

pequenas podem ser confundidas com granulomas ou cistos periapicais. Quando 

multiloculares podem ser confundidas com ameloblastomas ou outras lesões 

multiloculares. Histopatologicamente apresenta bastante semelhança com a LPCG, 

cistos ósseos aneurismáticos, fibroma odontogênico central, tumor marrom do 

hiperparatireoidismo, tumor de células gigantes e querubismo, neste último caso 

principalmente, quando a lesão acomete crianças e envolve várias localizações 

(NEVILLE  et al, 2009; ORHAN  et al, 2010; SAW  et al, 2009). Para os casos em que 

ocorra a suspeita de tumor marrom do hiperparatireoidismo, torna-se de fundamental 

importância a solicitação de exames complementares como os níveis séricos de cálcio, 

fosfato, paratormônio e fostafase aLCCGAlina cujos valores são normais no caso de 

LCCG (DARYANI; GOPAKUMAR, 2011; LIU; YU; LI, 2003; NOLETO  et al, 2007; 

O'CONNELL; KEARNS, 2012; ORHAN  et al, 2010; SAW  et al, 2009; VALENTINE; 

NELSON, 2011). 

O tratamento da LCCG está relacionado ao comportamento clínico da lesão. Nos 

casos não agressivos, remoção cirúrgica seguida de curetagem cuidadosa é preconizada. 

Entretanto, nas lesões agressivas, a curetagem é seguida de uma criocirurgia, osteotomia 

periférica ou ressecção em bloco. Alguns tratamentos preconizam aplicações locais e 

diárias de calcitonina, corticosteróides e injeção subcutânea de interferon-2α. Injeções 

semanais de acetato de triancinolona intra-lesional por seis semanas também tem sido 

preconizado em virtude das suas propriedades anti-inflamatória e anti-angiogênica. A 

calcitonina geralmente é administrada durante doze meses e pode ser sob a forma de 

spray nasal ou injeções intra-dérmica. O interferon-2α tem sido utilizado em virtude das 

suas propriedades anti-angiogênicas. O tratamento combinado (farmacológico e 

cirúrgico) torna-se vantajoso para as lesões agressivas de maiores dimensões de forma a 

reduzir o tamanho da lesão e, assim, minimizar a necessidade de ressecção óssea 

extensa e perda de dentes, que pode resultar em defeitos funcionais e estéticos (DA 

SILVA SAMPIERI  et al, 2012; DUARTE  et al, 2011; NEVILLE  et al, 2009; ORHAN  
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et al, 2010; NOGUEIRA  et al, 2010; O'CONNELL; KEARNS, 2012; RACHMIEL  et 

al, 2012; SAW  et al, 2009).  

Segundo Ferretti; Muthray, (2011) o interferon-2α além de causar involução da 

lesão em virtude das suas propriedades anti-angiogênicas ele também promove a 

indução da diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos, 

estimulando a atividade metabólica e a formação subsequente de osso. 

Recentemente, os bifosfonatos (alendronato de sódio) têm sido utilizados para o 

tratamento do tumor marrom para o controle da reabsorção óssea sistêmica, casos em 

que a lesão está associada a um fator sistêmico como o hiperparatireoidismo. Os 

bifosfonatos inibem a formação de osteoclastos a partir de células precursoras imaturas 

e induzem a apoptose dos osteoclastos maduros o que torna esta droga útil como uma 

terapia primária ou adjuvante para o tratamento (DA SILVA  et al, 2012). A 

administração dos bifosfonatos na doença de Paget, osteoporose, metástases ósseas de 

mieloma múltiplo, câncer de mama e de próstata restaura eficazmente a densidade 

mineral e a força dos ossos, reduz a incidência de fratura óssea e proporciona uma 

melhor qualidade de vida. Embora os bisfosfonatos sejam geralmente bem tolerados, a 

sua exposição também tem sido associada à osteonecrose da mandíbula. Os fatores mais 

importantes para esta condição é o tipo e a dose total de bifosfonato, além de uma 

história de trauma, cirurgia ou infecção dentária (BI  et al, 2010).  

Alguns fatores contribuem para a dificuldade em tratar as LCCGs, como: a 

incompreensão da etiopatogenia e da origem das células gigantes. Além disso, estas 

lesões apresentam uma grande variedade de comportamento clínico (VERED; 

BUCHNER; DAYAN, 2006). As lesões não agressivas têm baixo índice de recidiva e 

respondem bem apenas com a curetagem, já as lesões agressivas, no entanto, têm uma 

alta taxa de recorrência após a curetagem. A terapia anti-angiogênica, em combinação 

com curetagem, tem provado ser uma estratégia útil para o tratamento da LCCG 

agressiva (O'CONNELL; KEARNS, 2012). Assim, o tratamento para a LCCG 

permanece controverso porque a sua recorrência é possível. Embora os procedimentos 

cirúrgicos sejam eficazes, têm pobre resultados estéticos e funcionais quando são 

realizadas grandes ressecções (DA SILVA  et al, 2012; ORHAN  et al, 2010; VERED; 

BUCHNER; DAYAN, 2006). 
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2.3 Transportadores de Glicose – GLUT; GLUT-1; GLUT-3 

 

O transporte de glicose é fundamental para o metabolismo energético celular. A 

habilidade da membrana plasmática em transportar glicose é uma característica comum 

a todas as células. A via glicolítica é empregada em todos os tecidos para a degradação 

da glicose e o fornecimento de energia sob a forma de trifosfato de adenosina (ATP), 

bem como de intermediários para outras vias metabólicas (SCHEEPERS; JOOST; 

SCHURMANN, 2004; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2010). Em mamíferos, a 

oxidação da glicose é responsável pela maior fonte de energia metabólica celular, 

entretanto, a membrana plasmática é impermeável às moléculas polares como a glicose, 

necessitando, assim, de proteínas carreadoras para transportá-las ao meio intracelular 

(BELL  et al, 1990; OLSON; PESSIN, 1996; BROWN, 2000).  

O primeiro estágio do metabolismo da glicose é chamado de glicólise. Trata-se 

de um processo anaeróbico, no qual uma molécula de glicose é convertida em glicose – 

1,6 – bifosfato, gerando duas moléculas de piruvato, com produção de duas moléculas 

de ATP. Em presença de oxigênio (O2), ou seja, em condições de normóxia, esse 

produto (piruvato) é convertido, no interior da mitocôndria, pela atuação do complexo 

piruvato desidrogenase a dióxido de carbono (CO2). Nesse processo, a porção acetil da 

enzima acetil-CoA, que por sua vez é responsável pelo início do ciclo de Krebs, produz 

duas moléculas de ATP. Na ausência de O2, ou seja, em situações de hipóxia, o piruvato 

é convertido, no citosol da célula, pela enzima lactato desidrogenase (LDHA), a lactato, 

o qual será transportado para o meio extracelular. O excesso de lactato produzido nesta 

situação, exportado para fora da célula, contribui para a acidificação do ambiente celular 

(GATENBY; GILLIS, 2004; ORTEGA  et al, 2009). 

Destaca-se que glicose penetra na célula através de dois tipos de proteínas 

carreadoras: os transportadores de glicose ligados aos íons sódio (SGLT) e os 

facilitadores de transporte de glicose (GLUT), que se caracterizam por serem 

independentes dos íons sódio. Os SGLT transportam glicose através da sua união com o 

sódio (BELL  et al, 1990; SCHEEPERS; JOOST; SCHURMANN, 2004). A principal 

função dos SGLTs e dos GLUTs é mediar o transporte de glicose entre o sangue e o 

citoplasma da célula. Isto pode envolver uma absorção líquida ou a saída de glicose a 

partir da célula, dependendo do tipo de célula em questão, do seu estado metabólico e 

do estado metabólico do organismo (MUECKLER, 1994). O transporte de glicose 



43 

 

através da membrana plasmática ocorre na maioria das células através dos GLUTs, 

moléculas transportadoras que se deslocam para locais (gradiente) de baixa 

concentração de glicose sem o gasto de energia. Estes transportadores são 

frequentemente expressos em tecidos e/ou células específicas de maneira que em alguns 

casos, a sua expressão é regulada por sinais extracelulares tais como hormônios e 

fatores de crescimento (AHMED; KANSARA; BERRIDGE, 1997). 

A família do GLUT é composta por 14 tipos: do GLUT-1 ao GLUT-12, 

transportador H
+
/ligado ao mio-inositol (HMIT) e o GLUT-14. Essas proteínas 

intrínsecas da membrana diferem entre si na expressão tecidual, na função, na 

especificidade de substrato, nas características cinéticas e apresentam diferentes 

mecanismos de regulação (ZHAO; KEATING, 2007). Estruturalmente, todas as 

isoformas possuem 12 segmentos transmembrana hidrofóbicos, inseridos na porção 

lipídica da membrana plasmática, cujos aminoácidos formam alfa hélices. Os segmentos 

transmembrana estão ligados por alças de conexão. As terminações amino (NH2) e 

carboxi-terminal (COOH) localizam-se no meio intracelular. Nos GLUTs, as sequências 

transmembrânicas são muito homólogas, enquanto as alças de conexão e as terminações 

são altamente heterólogas, determinando as especificidades de cada isoforma 

(MACHADO; SCHAAN; SERAPHIM, 2006). 

O GLUT-1, é uma proteína de 45-55 kD, localizada no cromossomo 1 (1p35-

p31.3). Apresenta um modelo conformacional de doze segmentos transmembrana α-

hélice, um amino e um carboxi-terminal intracelular, um grande “loop” intracelular e 

um sítio de N-glicolisação no primeiro “loop” extracelular (KLEPPER; VOIT, 2002). É 

expresso particularmente no cérebro (incluindo a barreira hematoencefálica) e 

eritrócitos. Níveis moderados são observados no tecido adiposo, muscular e hepático 

(WOOD; TRAYHUM, 2003).   

A expressão deste gene é supra-regulada por uma variedade de agentes e 

condições: fatores séricos e de crescimento, transformação oncogênica, ionóforos de 

cálcio, hormônio da tireóide, estrógenos, glicocorticóides, em resposta a redução da 

concentração externa de glicose, hipóxia e inibição da fosforilação oxidativa 

(BEHROOZ; ISMAIL-BEIGI, 1999; BURSTEIN  et al, 2006). A exposição prolongada 

à insulina, como acontece no diabetes tipo II, por exemplo, pode gerar um aumento nos 

níveis de GLUT-1, o que resulta em uma maior transcrição de ácido ribonucléico 

mensageiro (mRNA) e em sua meia-vida (MUECKLER, 1994; MEDINA; OWEN, 
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2002). O estrógeno pode ser responsável pelo aumento da atividade metabólica, o que 

gera uma maior concentração de GLUT-1, com consequente aumento no transporte de 

glicose (CAMPBELL; FEBBRAIO, 2002). No que diz respeito aos glicocorticóides, 

observou-se que eles podem induzir a resistência à insulina. O uso da dexametasona, 

por exemplo, resulta na diminuição na expressão de GLUT-1 em até 30%, o que 

possivelmente gera uma menor absorção da glicose (SAKODA  et al, 2000).  

Cifuentes et al (2011) observaram que o GLUT-1 é o principal transportador de 

glicose, expresso em osteosarcoma em humanos, além disso, esse transportador é 

regulado pela insulina. Um possível mecanismo através do qual a insulina está 

envolvida na progressão do câncer é aumentando a quantidade de glicose disponível 

para a célula cancerosa. Os resultados apontam que a localização do GLUT-1 e não a 

sua síntese foi afetada pela insulina. Portanto, a translocação do GLUT-1 do citoplasma 

para a membrana plasmática mediada pela insulina aumenta a velocidade com que essas 

células transportam a glicose para dentro do citoplasma, aumentando a glicose dentro da 

célula.  

O GLUT-1 é normalmente expresso em eritrócitos, perineuro, microvasos do 

cérebro (barreira hemato-encefálica), centros germinativos de tecidos linfóides reativos, 

células trofoblásticas e microvasos da placenta e túbulos renais (YOUNES  et al, 1997). 

Todavia, a sua superexpressão tem sido observada em uma série de lesões tumorais 

(mama, pulmão, fígado, estômago, ovário, pele, cabeça e pescoço) como passível de 

utilização para informação diagnóstica e prognóstica (KUNKEL  et al, 2003; MORI  et 

al, 2007). Alguns autores, afirmam que o GLUT-1 é o transportador de glicose mais 

expresso na maioria dos tumores e tem demonstrado relação com um pobre prognóstico. 

A sua superexpressão permite o crescimento das células tumorais sob condições de 

hipóxia (OLIVER  et al, 2004), e tem sido encontrado em diversas linhagens de 

cânceres, incluindo carcinoma cervical, de ovário, coloretal, cerebral, mamário, entre 

outros (RUDLOWSKI  et al, 2004; MACHEDA; ROGERS; BEST, 2005). 

A forte expressão do GLUT-1 em neoplasias é observada em condições em que 

as células necessitam da via glicolítica anaeróbica como fonte de energia durante a 

isquemia ou hipóxia tecidual que ocorrem como consequência de um fornecimento 

insuficiente de O2 pelo sangue, resultante de uma rede vascular tumoral desestruturada. 

Portanto, a hipóxia tumoral induz uma superexpressão de genes específicos associados 

ao crescimento e progressão tumoral, como o GLUT-1, anidrase carbônica IX (CA-IX) 
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e o VEGF os quais podem ser controlados pelo HIF-1 (AIRLEY  et al, 2003; KUNKEL  

et al, 2003). 

Mori et al (2007), avaliaram que o nível de GLUT-1 mRNA, detectado pela 

técnica RT-PCR, nos tumores de glândulas salivares benignos (n=38) foi 

significativamente menor em relação as lesões malignas (n=49). Nos tumores malignos, 

a expressão do GLUT-1 estava relacionada com o tamanho do tumor (p < 0,002) e 

metástase à distância (p < 0,007). Já a taxa de sobrevida estava vinculada com metástase 

para os nódulos linfáticos (p < 0,042) e a expressão do GLUT-1 (p < 0,022). Portanto, 

esses resultados sugerem que esse marcador pode auxiliar na informação prognóstica 

dos pacientes acometidos por carcinomas de glândulas salivares. 

Demasi et al (2010), analisaram 26 casos de carcinoma mucoepidermóide, 

através da utilização de imunomarcadores associados com a glicólise e a fosforilação 

oxidativa. Os autores relataram que a peroxiredoxina I foi expressa na maioria dos 

casos, independente da gradação histológica das lesões. O GLUT-1 foi fortemente 

expresso nas neoplasias com comportamento mais agressivo. Os resultados sugerem que 

a fosforilação oxidativa poderia contribuir para o fornecimento de ATP em todos os 

estágios da lesão e que a glicólise anaeróbica atuaria no crescimento tumoral em uma 

baixa concentração de O2 pelo mecanismo de ação do GLUT-1, o qual é estimulado em 

condições de hipóxia. 

O fator de transcrição HIF-1 conduz alterações na expressão genética hipóxica, 

como uma forma de adaptação as células expostas a um ambiente com redução de O2. 

Por exemplo, o HIF-1 induz a expressão de genes glicolíticos (GLUT-1). Presume-se 

que a glicólise aumentada seja necessária para a produção de energia visto que a 

redução de O2 não suportará a fosforilação oxidativa nas mitocôndrias. No entanto, 

embora o HIF-1 estimule a glicólise, ele também reprime ativamente a função 

mitocondrial do consumo de O2 através da indução da enzima piruvato desidrogenase 

cinase 1 (PDK1). A PDK1 inibe a fosforilação do piruvato pela utilização da piruvato 

desidrogenase para alimentar o ciclo mitocondrial. Isto provoca uma diminuição do 

consumo de O2 mitocondrial e resulta num aumento relativo na tensão de O2 intracelular 

(figura 1). Desta forma, afirma-se que aumento da expressão do HIF-1 é suficiente para 

reduzir o consumo de O2 (PAPANDREOU  et al, 2006). 
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Figura 1: Modelo que descreve os efeitos interligados do HIF-1 e a ativação de genes alvo no 

metabolismo da célula hipóxica. Em condições reduzidas de O2, o HIF-1 causa uma coordenada indução 

nas enzimas mostradas nas caixas. A ativação do HIF-1 resulta no aumento da expressão do transportador 

de glicose para aumentar o fluxo de transporte de glicose intracelular, indução de enzimas glicolíticas 

para aumentar a conversão de glicose em piruvato gerando energia e NADH, a indução de PDK1 

diminuindo utilização mitocondrial de piruvato e O2, e na indução de lactato desidrogenase (LDH) 

aumentando a remoção do excesso de piruvato sob a forma de lactato e também regenerando NAD
+
 para 

o aumento da glicólise. Fonte: Papandreou  et al, (2006). 

 

O GLUT-3 é uma proteína que apresenta uma alta afinidade pela glicose e isso é 

consistente com sua presença em tecidos em que a sua demanda é bem elevada, por 

exemplo, nas células do parênquima cerebral (WOOD; TRAYHUM, 2003). Durante o 

desenvolvimento embrionário, o GLUT-3 está presente nas células que dão origem à 

placenta, no estágio de blastocisto e após a implantação (THORENS; MUECKLER, 

2010). O GLUT-14 encontra-se expresso em testículos e é uma proteína com alto grau 

de similaridade com GLUT-3. No entanto, seu papel específico no metabolismo da 

glicose ainda é desconhecido (WU; FREEZE, 2002).  

O GLUT-3, localizado no cromossomo 12p13.3, é a isoforma mais encontrada 

do adulto. Sua expressão foi detectada em diversas células humanas com requerimento 

de glicose bem específicos, incluindo espermatozóides, neurônios, embriões pré-
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implantados, células brancas do sangue e em várias linhagens celulares de carcinomas 

(MUECKLER et al, 1994; MENESES  et al, 2007; TSUKIOKA  et al, 2007), como os 

localizados no cérebro (BOADO; BLACK; PARDRIGE, 1994), ovário (YOUNES  et 

al, 1997), pulmão (ITO  et al, 1998), intestino (NOGUCHI  et al, 1999), mama 

(MATSUZU  et al, 2004) e tireóide (SIMPSON  et al, 2008). O GLUT-3 também é 

expresso em linfócitos, monócitos/macrófagos e plaquetas. Nestas células, encontram-se 

presentes em vesículas intracelulares, que podem translocar para se fundir à membrana 

plasmática após a ativação celular, assegurando um aumento na absorção da glicose e 

manutenção do metabolismo energético celular (SIMPSON  et al, 2008). Enfatiza-se 

que o GLUT-3 possui alta afinidade pela glicose, quando comparado com demais 

membros da sua classe (JOOST  et al, 2002). 

Em cada tipo de célula, a translocação do GLUT-3 ocorre em resposta ao 

aumento substancial na necessidade de energia durante a ativação celular. No caso das 

plaquetas, por exemplo, a ativação da trombina induz uma cascata de eventos 

dependentes de energia, processo que, rapidamente triplica o consumo de ATP, levando 

a sua escassez na mitocôndria. Este é compensado através da glicólise e, assim, a 

diminuição na concentração de energia favorecerá a captação de glicose através do 

GLUT-3 (MACHEDA; ROGERS; BEST,  et al, 2005). Adicionalmente, Simpson, 

Carruther e Vanucci (2007) demonstraram, que tanto GLUT-1 como o GLUT-3 

aumentam com a maturação cerebral, juntamente com o aumento da utilização de 

glicose cerebral. 

Inicialmente, pensava-se que apenas GLUT-1 era responsável pelo transporte de 

glicose no cérebro. Com a descoberta do clone GLUT-3 verificou-se que este órgão não 

depende exclusivamente do GLUT-1. Estas proteínas são independentes de insulina, 

mesmo na sua ausência, ocorre um mínimo transporte de glicose para que as células 

sobrevivam. O GLUT-3 está envolvido na captação de substrato mesmo na presença de 

baixas concentrações, funcionando de forma mais eficaz que as outras isoformas. No 

cérebro, local onde há uma menor concentração de glicose, há uma maior expressão de 

GLUT-3 (MUECKLER, 1994; SILVA, 2005; SIMPSON  et al, 2008). 

Em células normais, o GLUT-1 é o principal transportador de glicose quando os 

níveis circulantes de glicose estão na faixa de 1-5 mM. No entanto, em situações de 

hipóxia e diminuição do fluxo sanguíneo, o aumento da regulação do GLUT-1, bem 

como de outros membros da família, como GLUT-3, poderia trazer uma vantagem na 
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sobrevivência das células cancerígenas, aumentando a captação de glicose em 

ambientes de baixa concentração (MENESES  et al, 2008). Diversos estudos vêm 

tentando relacionar a superexpressão de GLUT-1 e 3 com o comportamento biológico 

agressivo nos tumores. Entretanto, o papel das diferentes isoformas do GLUT no câncer 

humano ainda é incerto (ZHOU  et al, 2008; FENSKE  et al, 2009; AYALA  et al, 

2010).  

A conversão da glicose em ácido lático na presença de O2 é conhecida como 

“Efeito de Warburg”. Este fenômeno foi primeiramente descrito em 1920, por Otto 

Warburg levando a hipótese que as células tumorais poderiam possuir uma disfunção 

bioenergética nas mitocôndrias, levando a um metabolismo alterado da glicose 

(ORTEGA  et al, 2009).  

No efeito Warburg, as células cancerosas apresentam altas taxas de glicólise 

aeróbica. O lactato e piruvato, produtos finais da glicólise, são amplamente produzidos 

por células cancerosas, mesmo na presença de O2. A expressão do gene induzido de 

hipóxia em células cancerígenas tem sido associada com a transformação maligna. O 

lactato e piruvato regulam a expressão do gene induzível por hipóxia 

independentemente da hipóxia por estimular a acumulação de HIF-1α. Em gliomas 

humanos e outras linhagens de células cancerígenas, o acúmulo da proteína HIF-1α sob 

condições aeróbicas requer o metabolismo da glicose em piruvato que impede a 

degradação aeróbica da proteína HIF-1α. O DNA ativo do HIF-1 aumenta a expressão 

de vários genes HIF-1-ativados incluindo eritropoietina, fator de crescimento endotelial 

vascular, GLUT-3 e aldolase A. Embora oncogenes tais como RAS, SRC e MYC sejam 

relacionados ao aumento da glicólise aeróbica aumentando, assim, a expressão dos 

GLUTs e de enzimas glicolíticas, a importância do efeito Warburg à biologia celular do 

câncer permaneceu obscura. Os produtos finais do metabolismo glicolítico podem 

promover a estabilidade da proteína HIF-1α e ativar a expressão do gene HIF-1 (LU; 

FORBES; VERMA, 2002). 

Sob condições severas de hipóxia, a geração de ATP a partir da fosforilação 

oxidativa é substituída pela geração menos eficiente de ATP através da glicólise 

anaeróbica. Dessa forma, o fornecimento de ATP para a síntese de proteínas pode cair 

até 7% em relação às células expostas a condições de normóxia. Para compensar o 

decréscimo de ATP normalmente fornecido pela fosforilação oxidativa, HIF-1 ativa 

genes-chaves envolvidos no mecanismo da glicólise e no transporte da glicose, tais 
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como o GLUT-1 e 3, fosfofrutoquinase L (PFK), fosfoglicerato quinase 1 (PGK1) e 

lactato desidrogenase-A (LDHA) (SEMENZA, 2003). Muitos fatores pró-angiogênicos 

como o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), fator transformador de 

crescimento-β2 (TGF-β2), receptor do VEGF, fator de crescimento básico de 

fibroblasto (FGFb) e fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) são induzidos 

por HIF-1 para promover a angiogênese (SEMENZA, 2003; SEMENZA, 2006; 

FERREIRA  et al, 2007). 

Uma característica dos cânceres é a elevada absorção da glicose, mesmo sob 

condições de normais de O2, (glicólise aeróbica ou o efeito de Warburg). Assim, a 

elevada atividade da glicólise é independente da tensão de O2 e é distinguida do efeito 

Pasteur, que descreve a elevação da glicólise em resposta, exclusiva, a hipóxia. Por 

razões não completamente compreendidas, as células com efeito de Warburg continuam 

a catabolizar glicose a uma taxa elevada, mesmo quando vias oxidativas mitocondriais 

estão disponíveis (ROBEY  et al, 2008). Gatenby e Gillies (2004) sugerem que a 

glicólise anaeróbica presente no câncer persiste mesmo em condições de normóxia e sua 

correlação com a agressividade tumoral indica que o fenótipo glicolítico confere uma 

significativa vantagem proliferativa durante a evolução do câncer.  

A hipóxia e o aumento do transporte de glicose para o interior celular pode 

representar um fator importante para tumores malignos e é regulado por diversos 

marcadores, como os GLUTs (VANDER HEIDEN; CANTLEY; THOMPSON, 2009). 

Os GLUTs-1 e 3 são responsáveis por mediar a absorção da glicose nas células 

cancerígenas, regulando o metabolismo energético (CARVALHO  et al, 2011). Alguns 

estudos têm demonstrado que o aumento na expressão desses marcadores tem sido 

encontrado em diversos tumores, incluindo: mama, pulmão, ovário, entre outros 

(RUDLOWSK  et al, 2004; MENESES  et al, 2007; ANDERSEN  et al, 2010). E, ainda, 

estão relacionados ao comportamento biológico agressivo dos tumores (CHUNG  et al, 

2004).  

No geral, observa-se que a superexpressão de GLUT-1 e GLUT-3 ocorre no 

processo de transformação neoplásica. No entanto, comenta-se que isso pode ser 

proveniente de um efeito indireto. O consumo aumentado de glicose poderia resultar na 

sua diminuição da concentração intracelular, com o aumento da expressão secundária de 

GLUT-1 e GLUT-3 para diminuir os níveis de glicose intracelular. Independentemente 

do aumento da expressão do GLUT no câncer representar uma causa ou efeito no 
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processo de transformação maligna, permanece o fato de que o aumento dos níveis de 

GLUT e a sua atividade de transporte poderia contribuir significativamente para o 

crescimento do tumor (MACHEDA; ROGERS; BEST, 2005). 

Zhou et al (2008) avaliaram a expressão imuno-histoquímica e genética através 

da técnica da reação da polimerase em cadeia (PCR) do GLUT-1 e 3, em 38 casos de 

carcinomas de cabeça e pescoço, com o objetivo de determinar o comportamento 

biológico desses tumores. Os níveis de expressão gênica para o GLUT-1 e GLUT-3 

foram significativamente altos, quando comparados com o tecido normal adjacente à 

lesão, o que poderia resultar em um importante aumento da absorção de glicose pelas 

células malignas. A elevada imunoexpressão de GLUT-1 foi associada com um pobre 

índice de sobrevida, de apenas três anos em 62% dos casos. Assim, os autores 

concluíram que GLUT-1 possui um papel principal na captação de glicose nos 

carcinomas de cabeça e pescoço. No entanto, não houve imunomarcação para a proteína 

GLUT-3, em nenhum dos casos, apesar da sua expressão gênica ter sido observada. 

Desta forma, a expressão gênica do GLUT-3 entra em contradição com seu nível de 

marcação imuno-histoquímico. Os autores acreditam que a expressão gênica do GLUT-

3 poderia estar relacionada com a presença de células inflamatórias localizadas ao redor 

dos tumores e não à sua expressão nas células neoplásicas. 

Dados relatados, apesar de ainda não estarem completamente entendidos, 

indicam que os transportadores de glicose, em particular o GLUT-1, desempenhem um 

importante papel na progressão tumoral. A expressão do GLUT-1 pode ser induzida em 

células cancerígenas por oncogenes, fatores de crescimento, interleucina-1, hipóxia 

local, alterações inflamatórias e aumento da atividade das metaloproteinases da matriz 

extracelular, cujas atividades foram diretamente relacionadas à invasão tumoral e 

metástase (KOCDOR  et al, 2013). Diversos estudos indicam que a expressão dos 

transportadores de glicose GLUT-1 e/ou GLUT-3 é sobre-regulada em muitas 

neoplasias e correlaciona-se com a absorção da glicose em uma variedade de tumores 

humanos (KOCDOR  et al, 2013; PARENTE  et al, 2008).  

O entendimento do papel exato da glicose/GLUTs no câncer pode levar 

potencialmente a modos eficazes na detecção precoce e no tratamento dos tumores. 

Outros fatores que regulam a expressão do transportador de glicose e da atividade em 

células malignas devem ser identificados, e o efeito desses fatores pode depender dos 

diferentes tipos teciduais. Uma interrupção do consumo de glicose via proteínas 
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transportadoras de glicose podem alterar o metabolismo de células malignas e/ou das 

células alteradas conduzindo-as a um crescimento ou redução tumoral. Se esta hipótese 

for confirmada, em seguida, proteínas transportadoras de glicose podem tornar-se alvos 

para o tratamento do câncer (MACHEDA; ROGERS; BEST, 2005). 

  

2.5 Fator estimulador de colônia macrofágica (M-CSF) 

 

O fator estimulador de colônia macrofágica (M-CSF) é um fator de crescimento 

envolvido no processo de inflamação tecidual e no processo de diferenciação dos 

osteoclastos. Ele atua estimulando tanto a proliferação como a adesão dos precursores 

de osteoclastos (BAUD'HUIN  et al, 2010; KIKUTA; ISHII, 2012). O estado de 

atividade das células gigantes é regulado por enzimas proteolíticas como a catepsina K, 

por fatores indutores de osteoclastos como RANK e RANKL bem como pelo M-CSF. O 

RANKL e o M-CSF são citocinas envolvidas na gênese dos osteoclastos, geralmente 

elas são expressas em todas as lesões de células gigantes.  O RANKL, citocina 

mediadora da reabsorção óssea atua como um transdutor de sinal intercelular de 

osteoblastos para osteoclastos (FRIEDRICH  et al, 2010; NEGISHI-KOGA; 

TAKAYANAGI, 2009). 

Na presença do M-CSF, o RANKL estimula a diferenciação de 

monócitos/macrófagos (precursores de células osteoclásticas) em osteoclastos maduros, 

visto que o M-CSF induz a expressão do RANK nas células precursoras 

macrófagos/monócitos da medula óssea, tornando-os capazes de responder 

eficientemente ao RANKL presente nos osteoblastos (FRIEDRICH  et al, 2010; 

NEGISHI-KOGA; TAKAYANAGI, 2009). Kikuta; Ishii (2012) acrescentam, ainda, 

que o M-CSF e o RANKL ativam múltiplas vias de sinalização intracelular resultando 

na regulação da expressão transcricional de genes específicos de osteoclastos (figura 2). 

 O M-CSF é crítico para a sobrevivência e proliferação dos precursores de 

osteoclastos, ele é produzido por osteoblastos e células do estroma e se liga ao seu 

receptor c-Fms/CSF1-R/CD115 expresso em precursores de osteoclastos.  O PU.1 é 

uma proteína membro da família E-26 de fatores de transcrição (ETS), que regula a 

diferenciação das células de linhagens mielóides monocitóides precursoras de 

osteoclastos, estimulando a expressão de c-Fms (também chamado de CSF1-R).  O c-

Fms, membro receptor da superfamília tirosina quinase, torna-se fosforilada nos 
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resíduos de tirosina após a estimulação pelo M-CSF. Uma vez que o c-Fms é 

fosforilado, ativa então a quinase regulada por sinal extracelular (ERK), através da sua 

ligação com o receptor do fator de crescimento ligado à proteína 2 (Grb-2). Quando o c-

Fms é fosforilado ativa também a Akt através do complexo fosfatidilinositol-3-quinase 

(PI3K). A ativação dessas vias leva a proliferação e a sobrevivência dos osteoclastos 

(figura 2) (KIKUTA; ISHII, 2012; NEGISHI-KOGA; TAKAYANAGI, 2009). 

 Um estudo realizado por Willing et al (2001) revelou que as células estromais do 

tumor ósseo de células gigantes secretam uma variedade de citocinas e fatores de 

diferenciação, incluindo a proteína quimioatraente de monócitos-1 (MCP1), fator de 

diferenciação de osteoclastos (ODF) e M-CSF. Estas moléculas funcionam como fatores 

quimiotáticos para os monócitos e, ainda, seriam essenciais para a diferenciação dos 

osteoclastos, sugerindo que a célula estromal estimula a imigração de monócitos do 

sangue para o tecido tumoral e aumenta a sua fusão transformando-se em osteoclastos, 

células gigantes multinucleadas.  

O M-CSF (figura 2) atua também, como um fator de sobrevivência dos 

precursores osteoclastos através da ativação do fator de transcrição associada à 

microftalmia (MITF), esse induz o gene Bcl-2 (alvo direto da transcrição de MITF) que 

é anti-apoptótico. Assim, o MITF é um dos alvos nucleares do M-CSF para a 

sinalização em osteoclastos: o M-CSF induz a fosforilação do MITF pela fosforilação 

da proteína-quinase ativada por mitógeno (MAPK) (NEGISHI-KOGA; 

TAKAYANAGI, 2009). 

A estimulação osteoclastogênica (figura 2) pelo RANKL inicia uma cascata de 

eventos que leva à ativação de um programa genético nuclear orquestrado por fatores de 

transcrição NF-kB, c-Fos/ ativador de proteína 1 (AP-1) e fator nuclear de células T 

ativadas citoplasmática 1 (NFATc1) via quinases intracelulares, tais como o I-kB 

quinase (IKK) e a quinase regulada por sinal extracelular (ERK). Os macrófagos da 

medula óssea (BMMs) primeiros a se proliferarem ativamente se tornam pré-

osteoclastos, células mononucleares, positivas à fosfatase ácida resistente ao tartarato 

(TRAP). Em seguida, essas células se fusionam para se tornarem osteoclastos maduros 

multinucleados (INDO  et al, 2013). 
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Figura 2. M-CSF/c-Fms e RANKL ativa as respectivas vias de sinalização. RANKL é uma citocina 

essencial para a osteoclastogênese, e é bloqueada por anticorpos anti-RANKL, o denosumab, 

clinicamente utilizados para o tratamento de metástases ósseas de cânceres, assim como a osteoporose. 

Fonte: Kikuta; Ishii (2012). 

 

A via de ativação mTOR encontra-se envolvida na regulação da expressão da 

Bim (proteína relacionada à apoptose) através do M-CSF. Foi demonstrado in vitro, que 

uma diminuição da proteína mTOR por interferência de RNA (RNAi) ou uma inibição 

da sua via de sinalização através da rapamicina inibia reabsorção óssea, bem como a 

formação de osteoclastos. Foi verificado que a inibição da proteína mTOR proporciona 

um aumento na expressão da enzima caspase-3 levando a apoptose dos osteoclastos. 

Este evento demonstra que a Akt1 / Akt2 (presentes na via do M-CSF) são elementos 

fundamentais na diferenciação dos osteoclastos e que o M-CSF estimula a via mTOR, 

gerando à inibição da Bim. Esse processo é essencial para a sobrevivência das células 

precursoras de osteoclastos (GLANTSCHNIG  et al, 2003; SUGATANI; HRUSKA, 

2005). 

A retirada de M-CSF em culturas de osteoclastos purificados resulta na ativação 

da caspase-9 e da cinase MST1, que leva a apoptose. A manutenção do M-CSF ativa a 
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via PI3K / AKT que atuaria de forma anti-apoptótica. Além de ser necessária para a 

proliferação e sobrevivência dos osteoclastos, tem sido mostrado que essa via bloqueia 

o mecanismo apoptótico por fosforilação de moléculas como BAD, caspase-9 e 

membros da família glicogênio sintetase-quinase (GLANTSCHNIG  et al, 2003). 

 Constatou-se que a interleucina-34 (IL-34) é um regulador da diferenciação, 

proliferação e sobrevivência das células de linhagem mielóide. Ela atua através do 

receptor do fator estimulante de colônia de macrofágica (c-Fms) expresso na superfície 

de monócitos em humanos. O M-CSF, principal ligante para o c-Fms, é necessário para 

a osteoclastogênese e já foi identificado como um participante crítico da patogênese do 

tumor ósseo de células gigantes. A análise quantitativa da expressão de mRNA IL-34 

em 14 tumores ósseo de células gigantes em humanos revelou a expressão desta citocina 

bem como do M-CSF e c-Fms. A análise imuno-histoquímica demonstrou que células 

semelhantes à osteoclastos exibiram uma forte imunomarcação para a IL-34 e que as 

células mononucleares do estroma foram ligeiramente positivas para esta proteína, em 

contraste com os osteoblastos. Os resultados sugerem um possível papel para a IL-34, 

na patogênese do tumor ósseo de células gigantes, facilitando a formação de 

osteoclastos. Nesse contexto, a IL-34 foi capaz de auxiliar o RANKL induzindo, desta 

maneira, a osteoclastogênese mesmo na ausência de M-CSF, em todos os modelos. A 

IL-34 induzia a fosforilação da ERK 1/2 e Akt, através da ativação de c-fms, como 

revelado pela inibição da sinalização por um determinado inibidor de tirosina quinase 

do c-fms. Além disso, a estimulação com IL-34 induzia a osteoclastogênese via 

RANKL, promovendo a adesão e proliferação dos precursores osteoclastos. No geral, os 

resultados revelaram que a IL-34 pode ser inteiramente um substituto do M-CSF na 

osteoclastogênese induzida por RANKL, identificando uma nova atividade biológica 

para essa citocina e uma contribuição para a patogênese do tumor ósseo de células 

gigantes (BAUD'HUIN  et al, 2010).  

Taylor et al (2012), partindo da hipótese de que um ou mais fatores de 

crescimento podem ser capazes de substituir o M-CSF para induzir a formação de 

osteoclastos, realizaram um estudo utilizando cultura de células mononucleares 

humanas provenientes do sangue periférico e amostras de blocos parafinados do tumor 

ósseo de células gigantes para a análise imuno-histoquímica. Os fatores de crescimento 

VEGF-A, VEGF-D, PIGF, FL e HGF foram capazes de substituir o M-CSF. Esses 

fatores interagem com o RANKL para induzir a diferenciação dos monócitos à 
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osteoclastos. As células gigantes multinucleadas expressaram marcadores citoquímicos 

e funcionais dos osteoclastos, quando estes fatores de crescimento foram adicionados 

nas culturas dos monócitos, mesmo na presença de um anticorpo neutralizador (anti-M-

CSF). Porém, a reabsorção osteoclástica foi menor do que a observada em culturas 

tratadas com M-CSF e RANKL, mas um aumento acentuado na osteólise foi observado 

quando o VEGF e HGF foram adicionados em culturas de monócitos tratados com M-

CSF/RANKL, com a formação de células gigantes multinucleadas e hiper-reabsorção 

pelos osteoclastos. As células gigantes apresentaram características citomorfológicas 

similares às observadas no tumor de células gigantes dos ossos longos. Os achados 

imuno-histoquímicos confirmaram que o M-CSF, HGF e o VEGF (bem como o FL e o 

PIGF), estão presentes no tumor ósseo de células gigantes. A presença desses fatores de 

crescimento pode, em parte, explicar a natureza osteoclastogênica da célula gigante e a 

osteólise agressiva do tumor de células gigantes dos ossos longos. Tanto a população 

das células mononucleares como as células gigantes multinucleadas do tumor ósseo de 

células gigantes expressaram M-CSF e os substitutos do M-CSF. A expressão de fatores 

de osteoclastogênese pelas células gigantes pode representar um mecanismo de 

feedback positivo autócrino que promove o recrutamento dos osteoclastos em formação 

no tumor ósseo de células gigantes. 

Taylor et al (2012), em um outro estudo, realizaram o isolamento e o cultivo de 

células gigantes encontradas em cistos ósseos aneurismáticos. Os autores observaram 

que o M-CSF, não era um fator essencial na formação dessas células. Ressalta-se que o 

M-CSF é conhecido por ser produzido por células tumorais e células estromais em 

vários tumores, bem como por macrófagos ativados. Foi verificado que as células 

mononucleares estromais do cisto ósseo aneurismático não necessitam estímulos 

exógenos do M-CSF para a diferenciação osteoclástica. Os autores, ainda comentam 

que as células gigantes do cisto ósseo aneurismático são semelhantes à osteoclastos e 

que estas células são originadas por um mecanismo dependente de RANKL. 

Infere-se, que vários mecanismos independentes da produção de M-CSF, 

RANKL e OPG estão envolvidos na osteoclastogênese, dentre eles a IL-34, como um 

novo ligante para o c-Fms, conforme comentado anteriormente, e o Wnt5a, produzido 

pelos osteoblastos. Essa proteína aumenta a diferenciação osteoclástica por sobreregular 

a expressão de RANK através da ativação da via Wnt. Comenta-se ainda que a 

semaforina 3A, também, produzida pelos osteoblastos inibe a diferenciação de 
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osteoclastos induzida pelo RANKL; isso ocorre através da supressão da ativação dos 

receptores tirosina. Assim, resultados recentes mostram que a diferenciação dos 

osteoclastos é fortemente regulada pelos osteoblastos através de diferentes mecanismos. 

Portanto estas moléculas, recentemente identificadas, podem ser alvos promissores de 

agentes terapêuticos em doenças relacionadas com a destruição óssea (YAMASHITA; 

TAKAHASHI; UDAGAWA, 2012). 

 Hodge; Kirkland; Nicholson (2007) utilizando sangue do cordão umbilical de 

doadores humanos saudáveis isolaram e cultivaram as células mononucleares e puderam 

comprovar que o M-CSF modulava a atividade de reabsorção osteoclástica, mas não era 

necessário para a sua sobrevivência. Os autores verificaram que  exposições contínuas 

de baixa a moderada concentrações de M-CSF (≤25 ng/mL) promoviam à 

osteoclastogênese. As exposições às concentrações mais elevadas (25-100 ng/mL) em 

um curto prazo durante a fase de proliferação (0-4 dias) resultavam na formação de 

células com capacidade de reabsorção reduzida. Já as exposições contínuas às 

concentrações > 25 ng/mL inibiam a osteoclastogênese. As altas concentrações 

orientadas para a fase de ensáio de reabsorção (8-14 dias) causavam um aumento 

citoplasmático e redução da atividade de reabsorção dos osteoclastos maduros. A 

neutralização do M-CSF nas culturas mostraram que durante a primeira semana impedia 

essencialmente a formação de osteoclastos. No entanto, o bloqueio de M-CSF durante a 

segunda semana não tinha nenhum efeito sobre o número e tamanho dos osteoclastos 

formados. Assim, os autores sugeriram que o M-CSF apresenta um efeito bifásico sobre 

a atividade de reabsorção; em baixas e moderadas concentrações promove, mas em altas 

concentrações causa uma inibição da atividade ostoclástica. Os resultados mostraram 

que, embora as concentrações mais elevadas de M-CSF estimulavam a formação dos 

osteoclastos, elas também inibiam a atividade de reabsorção das células maduras. Isso 

pode ser um mecanismo de contra-regulação para limitar a reabsorção óssea, em 

condições patológicas associadas com a excessiva produção de M-CSF.  

 Osteoclastos provenientes dos ossos longos de coelhos foram cultivados sobre 

discos ósseos bovinos desvitalizados em placas de cultura. O M-CSF (4-400 ng/ml) foi 

utilizado para estimular a reabsorção óssea. Na presença do M-CSF, após 48 horas de 

cultura, observou-se o dobro de osso reabsorvido em relação à área total comparado ao 

grupo controle que não continha o referido marcador. Os autores constataram, também, 

um aumento no número e tamanho dos osteoclastos (determinado pelo número de 
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núcleos por célula) e um aumento no tamanho e profundidade dos poços de reabsorção, 

o que sugere que os osteoclastos de grande porte, são mais eficazes do que os 

osteoclastos pequenos, no que concerne ao processo de reabsorção óssea. Quando os 

osteoclastos foram plaqueados a um quinto da densidade padrão, a quantidade de osso 

reabsorvido pelos osteoclastos diminuiu consideravelmente, indicando que a atividade 

de reabsorção é também afetada pela densidade de células osteoclásticas. Portanto, 

demonstrou-se que o M-CSF aumenta claramente o número e o tamanho dos 

osteoclastos aumentando, assim, quantidade de osso reabsorvido à longo prazo em  

culturas da medula óssea de coelho contendo células do estroma, precursores de 

osteoclastos e osteoclastos maduros. Sugere-se, ainda, que os osteoclastos de maiores 

dimensões, bem como uma população mais numerosa, são mais eficazes do que 

osteoclastos menores e em menor número, o que levanta a possibilidade de que existem 

diferenças entre os mecanismos ou vias de sinalização ativando o processo de 

reabsorção em osteoclastos grandes e pequenos (LEES; HEERSCHE, 1999). 

Durante a reabsorção óssea, osteoclastos maduros aderem-se firmemente à 

superfície óssea na zona de vedação, e dissolvem os componentes orgânicos e 

inorgânicos da matriz óssea pela secreção de enzimas e proteases colagenolíticas. Esse 

processo necessita de energia sendo assim, os osteoclastos passam por uma adaptação 

metabólica durante o processo de diferenciação e atividade, de modo a satisfazer o 

aumento da demanda por ATP. Na reabsorção óssea a expressão do GLUT-1 e de genes 

glicolíticos são aumentados, ao passo que uma diminuição do HIF-1α, bem como da 

privação de glicose, inibe a função de reabsorção óssea dos osteoclastos, juntamente 

com uma supressão da expressão do GLUT-1 e de genes glicolíticos. Porém, pouco se 

conhece sobre o perfil metabólico e/ou bioenergético dos osteoclastos, supostamente 

encontrados nas lesões com células gigantes, ou como tais adaptações metabólicas 

ocorrem visto que são necessárias para atender o aumento da demanda de ATP (INDO  

et al, 2013). 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo da presente pesquisa é analisar e comparar, através de imuno-

histoquímica, a expressão do GLUT-1, GLUT-3 e M-CSF nas células mononucleares e 

células gigantes multinucleadas em uma série de casos de lesão periférica e central de 

células gigantes, na tentativa de estabelecer possíveis associações e correlações entre a 

expressão destes marcadores e essas lesões em relação ao tipo celular, para um melhor 

entendimento da etiopatogênese dessas lesões. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Implicações éticas 

 O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN), tendo sido aprovado com o 

Parecer 262.657 (Anexo 1). Todos os voluntários da pesquisa receberam um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Anexo 2), explicando a realização do estudo, os 

objetivos, os riscos e os benefícios aos quais estariam expostos, de acordo com as Diretrizes e 

Normas Regulamentadoras do Conselho Nacional de Saúde (Resolução n° 196/96). O estudo foi 

iniciado após assinatura, por cada paciente, do TCLE. 

 

 4.2 Caracterização do estudo 

O presente estudo caracterizou-se como uma pesquisa retrospectiva e descritiva, 

constituída pela observação, análise semiquantitativa e qualitativa e registro da 

expressão imuno-histoquímica do GLUT-1, GLUT-3 e M-CSF em espécimes teciduais 

de uma série de casos de lesão periférica e central de células gigantes. 

 

4.3 População 

A população objeto deste estudo foi constituída por todos os casos de LPCG e 

LCCG registrados e diagnosticados no Serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de 

Patologia Oral do Departamento de Odontologia da UFRN. 

 

4.4 Amostra 

A amostra selecionada para a realização desta pesquisa foi intencional e 

constituída por 20 espécimes teciduais de LPCG, 20 espécimes teciduais de LCCG não 

agressivas e 20 espécimes teciduais de LCCG agressivas emblocados em parafina, que 

foram oriundos do Serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral do 

Departamento de Odontologia da UFRN. Os casos de lesão central de células gigantes 

foram classificados em agressivo e não agressivo de acordo com as associações de 

informações relacionadas à sintomatologia dolorosa, tamanho da lesão, bordas da lesão, 

crescimento da lesão (rápido ou lento), reabsorção radicular, perfuração da cortical 

óssea, deslocamentos de dentes e história de recorrência conforme descritos na literatura 

(DA SILVA  et al, 2012; DA SILVA SAMPIERI  et al, 2012; FLOREZ-MORENO  et 

al, 2008; NEVILLE  et al, 2009; O'CONNELL; KEARNS, 2012; ORHAN  et al, 2010; 
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VALENTINE; NELSON, 2011; RACHMIEL  et al, 2012; REDDY  et al, 2012; SAW  

et al, 2009).  As informações para a classificação das lesões foram obtidas das fichas 

clínicas dos pacientes e dos exames radiográficos. Foram utilizados na pesquisa 20 

espécimes teciduais, de cada grupo, pelo fato deste número possibilitar uma boa 

distribuição e dispersão dos dados.  

 

4.5 Critérios de seleção da amostra 

 

4.5.1 Critérios de inclusão da amostra 

Foram incluídos no estudo os casos que tiveram o diagnóstico histopatológico de 

LPCG ou LCCG. Nas LCCGs, foram incluídos os casos que não tiveram recebido 

tratamento medicamentoso prévio. Todos os espécimes selecionados apresentaram uma 

quantidade suficiente de material biológico para a realização do estudo imuno-

histoquímico. Os casos selecionados também apresentaram fichas clínicas devidamente 

preenchidas para a verificação dos dados clínicos e radiográficos de interesse para a 

realização do estudo. 

 

4.5.2 Critérios de exclusão da amostra 

Foram excluídos da amostra todos os casos que apresentaram blocos de parafina 

contendo material descalcificado a fim de não comprometer a qualidade das reações de 

coloração pela técnica imuno-histoquímica. Também foram excluídos da pesquisa, os 

casos em que o material biológico foi insuficiente para a realização do estudo imuno-

histoquímico, os casos que não atenderam aos critérios de inclusão e todos os casos em 

que não se obteve o termo de consentimento livre e esclarecido. Além disso, para os 

casos de LCCG foram excluídos do estudo os casos de pacientes com 

hiperparatireoidismo, comprovado por investigação sorológica dos níveis de hormônio 

paratireoideano (PTH). 

 

4.6 Estudo imuno-histoquímico 

 Todos os espécimes referentes aos casos previamente selecionados para este 

estudo foram fixados em formol a 10% e emblocados em parafina. Os blocos foram 

submetidos à cortes histológicos de 3 μm de espessura, os quais foram estendidos em 

lâminas de vidro devidamente preparadas com adesivo à base de organosilano (3-
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aminopropyltrietoxi-silano (Sigma Chemical Co, St Louis, Mo, USA). Posteriormente, 

os referidos cortes foram submetidos ao método da imuno-histoquímica, pela técnica 

baseada em polímeros de dextrano (ADVANCE
TM

 HRP, Dako North America Inc., 

Carpinteria, CA, USA), utilizando os anticorpos monoclonais anti-GLUT-1, anti-

GLUT-3 (quadro 1), e pela técnica da imunoperoxidase pelo método da estreptoavidina-

biotina (LSAB, do inglês Labeled Streptavidin Biotin) utilizando o anticorpo 

monoclonal anti- M-CSF (quadro 1), seguindo os passos laboratoriais descritos abaixo: 

 Xilol I (30 minutos), estufa 59° - Desparafinização; 

 Xilol II (20minutos), Temperatuta Ambiente (TA) – Desparafinização; 

 Etanol absoluto I, II, III (05 minutos cada) – TA; 

 Etanol 95° (05 minutos) – TA; 

 Etanol 80° (05 minutos) – TA; 

 Remoção do pigmento formólico com hidróxido de amônia a 10% em etanol a 

95% (10minutos) – TA; 

 Lavagem das lâminas em água corrente (10 minutos); 

 Passagem dupla em água destilada (05minutos cada); 

 Recuperação antigênica (quadro 1); 

 Lavagem em água corrente (10 minutos); 

 Passagem dupla em água destilada (05 minutos cada); 

 Bloqueio da peroxidase endógena tecidual com peróxido de hidrogênio 10 

volumes em uma proporção de 1/1 (duas trocas 15 minutos cada); 

 Lavagem em água corrente (10 minutos); 

 Passagem dupla em água destilada (05minutos cada); 

 Passagem em TRIS-HCl [0,0499 mol/ml] (tris-hidroximetil-aminometano, 

Sigma Chemical Co, St Louis, NO, USA) com Nacl [0,1454 mol/ml] pH 7,4 

(duas trocas de 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); 
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 Incubação com o anticorpo secundário (Biotinylated link universal, Dako North 

America Inc., Carpinteria, CA, USA), em diluição 1:200, à temperatura 

ambiente (30 minutos); 

 Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl pH 7,4 (5 minutos 

cada); 

 Incubação do complexo Estreptoavidina-Biotina por 30 min – TA (Multilink kit; 

Biogenex, San Ramon, CA); 

 Passagem em TRIS HCl pH 7,4 (duas trocas de 05 minutos cada); 

 Revelação da reação com solução cromógena de diaminobenzidina 25 a 30 mg 

(3,3-diaminobenzidina, Liquid DAB+ Substrate, Dako North America Inc., 

Carpinteria, CA, USA) diluída em 100 ml de TRIS HCl pH 7,4,  acrescida de 

1,2 ml de peróxido de hidrogênio 10 volumes durante 03 minutos em câmara 

escura; 

 Lavagem em água corrente (10 minutos); 

  Passagem dupla em água destilada (05 minutos cada); 

 Contracoloração com Hematoxilina de Mayer (10 minutos) – TA; 

 Lavagem em água corrente (10 minutos); 

 Passagem dupla em água destilada (05 minutos cada); 

 Contracoloração com hematoxilina de Mayer, à temperatura ambiente (10 

minutos); 

 Lavagem em água corrente (10 minutos); 

 Passagem dupla em água destilada (05 minutos cada);  

 Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

 Álcool etílico 80°GL (2 minutos) TA; 

 Álcool etílico 95°GL (2 minutos) TA; 

 Álcool etílico absoluto I (5 minutos) TA; 

 Álcool etílico absoluto II (5 minutos) TA; 

 Álcool etílico absoluto III (5 minutos) TA; 

 Diafanização em xilol (02 passagens de 10 minutos); 

 Montagem da lâmina em resina Permount
®

 (Ficher Scientific, Fair Lawn, NJ, 

USA) para observação ao microscópio de luz. 
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Especificidade Clone Diluição Fabricante 
Recuperação 

antigênica 
Incubação 

GLUT-1 SLC2A1 1:400 
Gene Tex  

 

Citrato pH 6,0 

Pascal, 3 min 

Overnight 

(18h) 

GLUT-3 SLC2A3 1:400 
Gene Tex  

 

Citrato pH 6,0 

Pascal, 3 min 
1h 

M-CSF EP1179Y 1:300 
Abcam 

 

Tris/EDTA, pH 9,0 

Pascal, 3 min 

Overnight 

(18h) 

Quadro 1. Especificidade do anticorpo, clone, diluição, fabricantes, recuperação 

antigênica e tempo de incubação dos anticorpos primários a serem utilizados.  

 

4.7 Análise do perfil imuno-histoquímico 

 Foi realizada a análise semiquantitativa da expressão imuno-histoquímica dos 

anticorpos. O parâmetro se constituiu na positividade da marcação, sendo consideradas 

positivas, as células que exibiram coloração acastanhada membranar, citoplasmática ou 

nuclear. Para a análise quantitativa foram definidos escores: 0 representou ausência de 

marcação celular, 1 representou marcação de 1 a 25% das células, 2 representou uma 

marcação de 26 a 50% das células, 3 representou marcação de 51 a 75% das células e o 

escore 4 representou uma marcação de 76 a 100% das células. 

 Em relação à intensidade da expressão imuno-histoquímica dos anticorpos foram 

atribuídos os seguintes escores: 0 representou ausência de marcação celular, 1 

representou uma marcação fraca (leve), 2 representou uma marcação moderada e 3 uma 

marcação forte (intensa).  

Em cada caso, foi realizada a análise semiquantitativa e qualitativa da 

imunomarcação de forma isolada para cada proteína, levando-se em consideração, 

separadamente, as células mononucleadas e multinucleadas (adaptado de Friedrich  et 

al, 2010; Khiavi  et al, 2013; Liu; Yu; Li, 2003; Souza; Mesquita; Gomez, 2000). A 

avaliação foi realizada por um único observador (estudo cego) calibrado previamente, 

sendo os achados anotados em ficha previamente elaborada (apêndice 1) para posterior 

análise dos resultados obtidos.  
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 Para a proteína GLUT-1 e GLUT-3 foi analisado a imunomarcação 

independente da sua localização (membrana, citoplasma). Para cada caso estudado foi 

atribuído escores em relação à quantidade bem como a intensidade da imunomarcação 

das células mononucleares e das células gigantes multinucleadas. Para a proteína M-

CSF foi analisado a imunomarcação independente da localização (citoplasma, núcleo). 

Para cada caso estudado foi atribuído escores em relação à quantidade bem como a 

intensidade da imunomarcação das células mononucleares e das células gigantes 

multinucleadas.  

Como controle positivo para o GLUT-1 e GLUT-3 foram utilizados casos de 

Carcinoma Epidermóide Oral de língua e para o M-CSF foram utilizados casos de 

Hiperplasia Fibrosa Inflamatória. Como controle negativo os anticorpos foram 

substituídos por albumina de soro bovino a 1% (BSA - bovine serum albumin) em 

solução tampão.  

 

4.8 Análise estatística 

Uma vez realizadas as análises imuno-histoquímicas, os dados obtidos foram 

exportados para o programa Statistical Package for the Social Sciences for Windows 

(versão 20.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA), onde foram executadas as análises 

estatísticas apropriadas no intuito de testar as hipóteses aventadas no presente estudo. 

A diferença estatisticamente significativa entre os grupos de lesões em relação à 

quantidade e a intensidade de marcação celular para cada proteína estudada nos 

diferentes tipos celulares foi verificada pelo teste estatístico de Kruskal-Wallis, quando 

ela existiu, foi aplicado o teste de Mann-Whitney a fim de se observar onde residia a 

diferença. 

Para as análises das correlações entre as proteínas, e entre os tipos celulares nos 

diferentes grupos de lesões foi utilizado o teste estatístico de Spearman. Para todos os 

testes utilizados, foi estabelecido o nível de significância de 5% (p<0,05). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Análise da quantidade de marcação para o GLUT-1 

Os resultados relativos à quantidade de células mononucleares imunomarcadas 

nos diferentes tipos de lesões são observados na tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Análise da QUANTIDADE de marcação para GLUT-1 nas CÉLULAS 

MONONUCLEARES nos diferentes grupos de lesões estudadas. Teste de Kruskal Wallis. Natal/RN, 

2014. 

 GLUT-1 

 Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 Escore 4 
     p 

 n  % n  % n  % n  % n % 

Tipo de lesão            

    LPCG 
a,b

 9 45 5 25 3 15 2 10 1 5 

0,018     LCCGNA
 a
 3 15 6 30 3 15 4 20 4 20 

    LCCGA
b
 2 10 5 25 5 25 3 15 5 25 

    TOTAL 14 23,3 16 26,7 11 18,3 9 15 10 16,7  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Letras iguais diferença estatisticamente significativa encontrada (Mann-Whitney). 

 

 

  Constata-se que houve uma diferença estatisticamente significativa (p< 0,05) 

entre LPCG e LCCGNA e entre LPCG e LCCGA. Houve predominância para o escore 0 

nos casos de LPCG, ao passo que foi verificado uma predominância do escore 1 para 

LCCGNA e escore 1, 2 e 4 para LCCGA. Diante destes resultados, torna-se importante 

ressaltar que de toda amostra 60 (100%) casos predominou o escore 1, seguido do escore 0 

e do escore 2. Ou seja, 26,7% das lesões estudadas apresentaram uma marcação de até 25% 

das células mononucleares para o GLUT-1, 23,3% das lesões estudadas não apresentaram 

marcação e 18,3% dos casos tiveram uma marcação de 26 a 50% das células 

mononucleares para o GLUT-1. 

Em relação às células gigantes, resultados relativos à quantidade de células 

marcadas nos diferentes tipos de lesões são observados na tabela 2: 
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Tabela 2: Análise da QUANTIDADE de marcação para GLUT-1 nas CÉLULAS GIGANTES nos 

diferentes grupos de lesões estudadas. Teste de Kruskal Wallis. Natal/RN, 2014. 

 GLUT-1 

 Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 Escore 4 

     p 
  n  % n  % n  % n  % n % 

Tipo de lesão            

    LPCG 8 40 3 15 4 20 4 20 1 5 

0,111     LCCGNA 3 15 5 25 3 15 2 10 7 35 

    LCCGA 2 10 5 25 7 35 1 5 5 25 

    TOTAL 13 21,7 13 21,7 14 23,3 7 11,7 13 21,7  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Os resultados apresentados na tabela 2 inferem que não houve diferença 

estatisticamente significativa (p> 0,05) entre a quantidade de células gigantes 

imunomarcadas nas lesões estudadas. Considerando o conjunto da amostra, os escores 

0, 1 e 4 apresentaram valores semelhantes. No total, agrupando-se todas as lesões houve 

o predomínio do escore 2 (26 a 50% das células), representando 23,3% dos casos com 

imunomarcação para as células gigantes em relação à referida proteína. 

 

5.2 Análise da quantidade de marcação para o GLUT-3 

Os resultados relativos à quantidade de células mononucleares imunomarcadas 

nos diferentes tipos de lesões são observados na tabela 3: 
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Tabela 3: Análise da QUANTIDADE de marcação para GLUT-3 nas CÉLULAS 

MONONUCLEARES nos diferentes grupos de lesões estudadas. Teste de Kruskal Wallis. Natal/RN, 

2014. 

 GLUT-3 

 Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3  Escore 4 
     p 

 n % n % n % n % n % 

Tipo de lesão            

    LPCG 
 a
 0 0 12 60 5 25 2 10 1 5 

0,035     LCCGNA
 b
 0 0 12 60 4 20 4 20 0 0 

    LCCGA
 a,b

 0 0 6 30 5 25 5 25 4 20 

    TOTAL 0 0 30 50 14 23,3 11 18,3 5 8,3  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Letras iguais diferença estatisticamente significativa encontrada (Mann-Whitney). 

 

  Constata-se que houve diferença estatisticamente significativa (p< 0,05) entre 

LPCG e LCCGA e entre LCCGNA e LCCGA. Houve predominância do escore 1em todos 

os grupos de lesões. Levando em consideração todas as lesões, verificou-se que ocorreu a 

predominância do escore 1, seguido do escore 2 e do escore 3.  

Em relação às células gigantes, resultados relativos à quantidade de células 

marcadas nos diferentes tipos de lesões são observados na tabela abaixo: 

  

Tabela 4: Análise da QUANTIDADE de marcação para GLUT-3 nas CÉLULAS GIGANTES nos 

diferentes grupos de lesões estudadas. Teste de Kruskal Wallis. Natal/RN, 2014. 

 GLUT-3 

 Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 Escore 4 
     p 

 n % n % n  %  n  % n  % 

Tipo de lesão            

    LPCG 11 55 7 35 1 5 0 0 1 5 

0,066     LCCGNA 15 75 2 10 2 10 1 5 0 0 

    LCCGA 18 90 1 5 1 5 0 0 0 0 

    TOTAL 44 73,3 10 16,7 4 6,7 1 1,7 1 1,7  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Os resultados apresentados na tabela 4 denotam que não houve diferença 

estatisticamente significativa (p> 0,05) entre a quantidade de células gigantes 

imunomarcadas nas lesões estudadas. Ressalta-se que agrupando-se todas as 60 lesões, 

44 (73,3%) não apresentaram marcação para as células gigantes. Levando em 

consideração todas as lesões, verificou-se que ocorreu a predominância do escore 0, 

seguido do escore 1 e do escore 2. 

 

5.3 Análise da quantidade de marcação para o M-CSF 

Os resultados relativos à quantidade de células mononucleares imunomarcadas 

nos diferentes tipos de lesões são observados na tabela 5: 

 

Tabela 5: Análise da QUANTIDADE de marcação para MCS-F nas CÉLULAS 

MONONUCLEARES nos diferentes grupos de lesões estudadas. Teste de Kruskal Wallis. Natal/RN, 

2014. 

 M-CSF 

 Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 Escore 4 
     p 

 n % n % n % n % n % 

Tipo de lesão            

    LPCG 0 0 1 5 2 10 7 35 10 50 

0,282     LCCGNA 0 0 0 0 3 15 6 30 11 55 

    LCCGA 0 0 0 0 2 10 3 15 15 75 

   TOTAL 0 0 1 1,7 7 11,7 16 26,7 36 60  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

  Os resultados apresentados demonstraram que não houve diferença 

estatisticamente significativa (p> 0,05) entre a quantidade de células imunomarcadas nas 

lesões estudadas. Houve predominância para o escore 4, seguido do escore 3 e do escore 2. 

Ou seja, 60% das lesões estudadas apresentaram uma marcação de mais de 75% das 

células mononucleares, 26,7% das lesões estudadas apresentaram uma marcação de 51 a 

75% das células mononucleares e 11,7% dos casos apresentaram de 26 a 50% de das 

células mononucleres imunomarcadas para o M-CSF.  

Em relação às células gigantes, resultados relativos à quantidade de células 

marcadas nos diferentes tipos de lesões são observados na tabela 6: 
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Tabela 6: Análise da QUANTIDADE de marcação para M-CSF nas CÉLULAS GIGANTES nos 

diferentes grupos de lesões estudadas. Teste de Kruskal Wallis. Natal/RN, 2014. 

 M-CSF 

 Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 Escore 4 

     p 
 n % n % n % n % n % 

Tipo de lesão            

    LPCG 0 0 3 15 0 0 0 0 17 85 

0,729     LCCGNA 0 0 0 0 2 10 4 20 14 70 

    LCCGA 0 0 1 5 2 10 1 5 16 80 

   TOTAL 0 0 4 6,7 4 6,7 5 8,3 47 78,3  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  Os resultados apresentados na tabela 6 demonstraram que não houve diferença 

estatisticamente significativa (p> 0,05) entre a quantidade de células gigantes 

imunomarcadas nas lesões estudadas. Evidencia-se que toda a amostra (60) exibiu 

imunomarcação para a referida proteína. Agrupando-se todas as lesões 60 (100%), 47 

(78,3%) apresentaram um escore 4, o que significa dizer que mais de 50% da amostra 

obtiveram mais de 75% das células gigantes marcadas para o M-CSF. 

 

5.4 Análise da intensidade de marcação para o GLUT-1 

Os resultados relativos à intensidade de células mononucleares imunomarcadas 

nos diferentes tipos de lesões são observados na tabela 7: 
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Tabela 7: Análise da INTENSIDADE de marcação para GLUT-1 nas CÉLULAS 

MONONUCLEARES nos diferentes grupos de lesões estudadas. Teste de Kruskal Wallis. Natal/RN, 

2014. 

 GLUT-1 

 Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 
        p 

 n % n % n % n % 

Tipo de lesão          

    LPCG
 a,b

 9 45 11 55 0 0 0 0  

    LCCGNA
 a,c

 3 15 11 55 6 30 0 0 <0,001 

    LCCGA
 b,c

 2 10 3 15 8 40 7 35  

   TOTAL 14 23,3 25 41,7 14 23,3 7 11,7  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Letras iguais diferença estatisticamente significativa encontrada (Mann-Whitney). 

 

  Constata-se que houve diferença estatisticamente significativa (p< 0,05) entre 

LPCG e LCCGNA, entre LPCG e LCCGA e entre LCCGNA e LCCGA. Foi constatado 

que 55% dos casos de LPCG e 55% dos casos de LCCGNA predominou o escore 1 ao 

passo que 40% dos casos de LCCGA predominou o escore 2. 

  Diante destes resultados, torna-se importante ressaltar que agrupando-se todas as 

lesões, predominou o escore 1, ou seja, uma fraca marcação para o GLUT-1, com 25 casos 

o que representa 41,7% de toda a amostra.  

Em relação às células gigantes, resultados relativos à intensidade de células 

marcadas nos diferentes tipos de lesões são observados na tabela 8: 
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Tabela 8: Análise da INTENSIDADE de marcação para GLUT-1 nas CÉLULAS GIGANTES nos 

diferentes grupos de lesões estudadas. Teste de Kruskal Wallis. Natal/RN, 2014. 

 GLUT-1 

 Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 

        p 
 n % n % n % n % 

Tipo de lesão          

    LPCG
  a,b

 8 40 12 60 0 0 0 0  

    LCCGNA 
a,c

 3 15 11 55 6 30 0 0 <0,001 

    LCCGA
 b,c

 2 10 3 15 9 45 6 30  

    TOTAL 13 21,7 26 43,3 15 25 6 10  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Letras iguais diferença estatisticamente significativa encontrada (Mann-Whitney). 

  

  Constata-se que houve diferença estatisticamente significativa (p< 0,05) entre 

LPCG e LCCGNA, entre LPCG e LCCGA e entre LCCGNA e LCCGA. Observou-se que 

para LPCG e LCCGNA predominou o escore 1 com 60% e 55% dos casos 

respectivamente, ao passo que 45% dos casos de LCCGA predominou o escore 2. 

  Diante destes resultados, torna-se importante ressaltar que predominou o escore 

1, ou seja, uma fraca marcação para o GLUT-1, com 26 casos o que representa 43,3% de 

toda a amostra seguido do escore 2, ou seja, uma moderada marcação para o GLUT-1, com 

15 casos o que representa 25% de toda a amostra.  

 

 

5.5 Análise da intensidade de marcação para o GLUT-3 

Os resultados relativos à intensidade de células mononucleares imunomarcadas 

nos diferentes tipos de lesões são observados na tabela 9: 
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Tabela 9: Análise da INTENSIDADE de marcação para GLUT-3 nas CÉLULAS 

MONONUCLEARES nos diferentes grupos de lesões estudadas. Teste de Kruskal Wallis. Natal/RN, 

2014. 
 GLUT-3 

 Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 
        p 

 n % n % n %  n  % 

Tipo de lesão          

    LPCG 0 0 0 0 0 0 20 100  

    LCCGNA 0 0 0 0 0 0 20 100 0,368 

    LCCGA 0 0 0 0 1 5 19 95  

   TOTAL 0 0 0 0 1 1,7 59 98,3  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  Os resultados contidos na tabela 9 denotam que não houve diferença 

estatisticamente significativa (p> 0,05) no que concerne à intensidade da marcação das 

células mononucleares nas lesões estudadas. Evidencia-se que toda amostra apresentou 

imunomarcação para a referida proteína. Portanto, 59 (98,3%) apresentaram o escore 3, o 

que significa dizer que quase 100% da amostra obtiveram uma forte marcação para o 

GLUT-3. 

  Em relação às células gigantes, resultados relativos à intensidade de células 

marcadas nos diferentes tipos de lesões são observados na tabela 10: 
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Tabela 10: Análise da INTENSIDADE de marcação para GLUT-3 nas CÉLULAS GIGANTES nos 

diferentes grupos de lesões estudadas. Teste de Kruskal Wallis. Natal/RN, 2014. 

 GLUT-3 

 Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 

        p 
 n % n % n % n % 

Tipo de lesão          

    LPCG 
a 

11 55 7 35 2 10 0 0  

    LCCGNA 15 75 4 20 1 5 0 0 0,040 

    LCCGA
a 

18 90 2 10 0 0 0 0  

   TOTAL 44 73,3 13 21,7 3 5 0 0  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Letras iguais diferença estatisticamente significativa encontrada (Mann-Whitney). 

  

  Constata-se que houve diferença estatisticamente significativa (p< 0,05) entre 

LPCG e LCCGA. Para LPCG e LCCGNA predominou o escore 0 com 55% e 75% dos 

casos respectivamente e para LCCGA também houve um predomínio para o escore 0, 

embora com uma maior representatividade, ou seja, 90% dos casos. 

  Sendo assim, de toda a amostra das lesões estudadas houve predominância do 

escore 0 com 73,3%, dos casos com ausência de marcação para o GLUT-3 seguido do 

escore 1 com 21,7% dos casos apresentando uma leve marcação para o GLUT-3. 

 

5.6 Análise da intensidade de marcação para o M-CSF 

Os resultados relativos à intensidade de células mononucleares imunomarcadas 

nos diferentes tipos de lesões são observados na tabela 11: 
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Tabela 11: Análise da INTENSIDADE de marcação para M-CSF nas CÉLULAS 

MONONUCLEARES nos diferentes grupos de lesões estudadas. Teste de Kruskal Wallis. Natal/RN, 

2014. 

 M-CSF 

 Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 
        p 

 n % n % n % n  % 

Tipo de lesão          

    LPCG
  a,b

 0 0 1 5 8 40 11 55  

    LCCGNA
 a
 0 0 0 0 3 15 17 85 0,006 

    LCCGA
 b
 0 0 0 0 1 5 19 95  

   TOTAL 0 0 1 1,7 12 20 47 78,3  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Letras iguais diferença estatisticamente significativa encontrada (Mann-Whitney). 

 

  Constata-se na tabela 11, que houve diferença estatisticamente significativa (p< 

0,05) entre LPCG e LCCGNA e entre LPCG e LCCGA. Evidencia-se que 60 casos (100%) 

da amostra de todas as lesões houve imunomarcação para a referida proteína. Para LPCG, 

LCCGNA e LCCGA ocorreu o predomínio do escore 3 com 55, 85 e 95% dos casos 

imunomarcados respectivamente. Diante destes resultados, torna-se importante ressaltar 

que predominou o escore 3, ou seja, uma forte marcação para o M-CSF, com 47 casos o 

que representa 78,3% de toda a amostra seguido do escore 2, ou seja, uma moderada 

marcação para o M-CSF, com 12 casos o que representa 20% de toda a amostra. 

  Em relação às células gigantes, resultados relativos à intensidade de células 

marcadas nos diferentes tipos de lesões são observados na tabela 12: 
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Tabela 12: Análise da INTENSIDADE de marcação para M-CSF nas CÉLULAS GIGANTES nos 

diferentes grupos de lesões estudadas. Teste de Kruskal Wallis. Natal/RN, 2014. 

 M-CSF 

 Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 

        p 
 n % n % n % n  % 

Tipo de lesão          

    LPCG 0 0 1 5 4 20 15 75  

    LCCGNA 0 0 0 0 3 15 17 85 0,201 

    LCCGA 0 0 0 0 1 5 19 95  

   TOTAL 0 0 1 1,7 8 13,3 51 85  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  Os resultados contidos na tabela 12 denotam que não houve diferença 

estatisticamente significativa (p> 0,05) no que concerne a intensidade da marcação das 

células gigantes nas lesões estudadas. Evidencia-se que 60 (100%) da amostra de todas as 

lesões houve imunomarcação para a referida proteína. Agrupando-se todas as lesões 51 

(85%) apresentaram um escore 3, o que significa dizer que mais de 80% da amostra obteve 

uma forte marcação para o M-CSF. Dos 20 casos de LPCG, 15 (75%) obtiveram a 

marcação intensa, para os casos de LCCGNA 17 (85%) obtiveram a marcação intensa e 

para os casos de LCCGA 19 (95%) apresentaram a intensidade forte (intensa). 

 

5.7 Análise das correlações da quantidade e intensidade da marcação do GLUT-1, 

GLUT-3 e M-CSF entre as células mononucleares e gigantes nos casos de LPCG, 

LCCGNA e LCCGA. 

Os resultados, no que concerne a correlação da quantidade e intensidade das 

proteínas estudadas entre os diferentes tipos celulares em cada um dos grupos de lesões 

estão descritos na tabela 13:  
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Tabela 13: Correlação da quantidade e intensidade da marcação do GLUT-1, GLUT-3 e M-CSF entre 

as células mononucleares e gigantes nos casos de LPCG, LCCGNA e LCCGA. Natal-RN, 2014. 

 GLUT-1 GLUT-3 M-CSF 

rho p rho p rho P 

LPCG       

    Quant. da marc. CM x CG 0,922 <0,001 0,594 0,006 0,559 0,010 

    Intensid. da marc. CM x CG 0,903 <0,001 -
a 

-
a
 0,689 0,001 

LCCGNA       

   Quant. da marc. CM x CG 0,961 <0,001 0,501 0,025 0,808 <0,001 

   Intensid. da marc. CM x CG -
a 

-
a
 -

a 
-

a
 -

a 
-
a
 

LCCGA       

   Quant. da marc. CM x CG 0,933 <0,001 0,350 0,131 0,809 <0,001 

   Intensid. da marc. CM x CG 0,955 <0,001 0,076 0,749 -
a 

-
a
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
a
 Não foi possível realizar o teste, pois a variável permaneceu constante. 

 

  A tabela 13 explica através do valor do coeficiente de correlação de Spearman, 

que houve uma correlação forte (altamente significativa) e positiva entre as células 

mononucleares e as células gigantes para o GLUT-1 em todos os grupos de lesões 

estudadas, com exceção para a intensidade de marcação no grupo das lesões centrais não 

agressivas, que não ocorreu variação. 

  Para o GLUT-3, observou-se que houve uma correlação moderada e positiva 

estatisticamente significativa entre as células mononucleares e as células gigantes no grupo 

de lesões periféricas e lesões centrais não agressivas, com exceção para a intensidade de 

marcação em ambos os grupos de lesões, uma vez que não ocorreu variação. No grupo das 

lesões centrais agressivas, para a mesma proteína não houve correlação estatisticamente 

significativa. 

  Em relação ao M-CSF, ocorreu uma correlação forte (altamente significativa) e 

positiva entre as células mononucleares e as células gigantes no grupo das lesões centrais 

não agressivas e no grupo de lesões centrais agressivas, isso apenas para a quantidade da 
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marcação, visto que em relação à intensidade não ocorreu variação. Em relação às lesões 

periféricas foi encontrada uma correlação moderada e positiva estatisticamente 

significativa entre as células mononucleares e as células gigantes tanto para a quantidade 

como para a intensidade de marcação. 

 

5.8 Análise das correlações da quantidade da marcação entre os marcadores GLUT-

1, GLUT-3 e M-CSF nas células mononucleares e gigantes nos casos de LPCG, 

LCCGNA e LCCGA. 

Os resultados, no que concerne a correlação da quantidade de marcação entre as 

proteínas estudadas para os diferentes tipos celulares em cada um dos grupos de lesões 

estão descritos na tabela 14:  
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Tabela 14: Correlação da quantidade da marcação entre os marcadores GLUT-1, GLUT-3 e 

M-CSF nas células mononucleares e gigantes nos casos de LPCG, LCCGNA e LCCGA. Natal-

RN, 2014. 

 Células Mononucleares Células Gigantes 

rho P rho p 

LPCG     

    GLUT-1 x GLUT-3 0,514 0,021 0,408 0,074 

    GLUT-1 x M-CSF 0,530 0,016 0,456 0,043 

    GLUT-3 x M-CSF 0,480 0,032 0,123 0,606 

LCCGNA     

    GLUT-1 x GLUT-3 0,404 0,077 0,446 0,048 

    GLUT-1 x M-CSF 0,303 0,195 0,263 0,262 

    GLUT-3 x M-CSF 0,160 0,499 -0,070 0,769 

LCCGA     

    GLUT-1 x GLUT-3 0,504 0,024 0,250 0,287 

    GLUT-1 x M-CSF 0,319 0,170 0,570 0,009 

    GLUT-3 x M-CSF 0,069 0,774 0,165 0,486 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  A tabela 14 demonstra através do valor do coeficiente de correlação de 

Spearman, que houve uma correlação moderada e positiva estatisticamente significativa 

entre todos os marcadores estudados para as células mononucleares no grupo das lesões 

periféricas. Em relação às células gigantes para o mesmo grupo de lesões foi observado 

apenas uma correlação moderada e positiva estatisticamente significativa entre as proteínas 

GLUT-1 e M-CSF. Entre as outras proteínas não teve correlação estatisticamente 

significativa.  

  Para o grupo das lesões centrais não agressivas, não foi encontrada correlação 

estatisticamente significativa entre as diferentes proteínas estudadas para as células 

mononucleares. Foi encontrada apenas uma correlação moderada e positiva 
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estatisticamente significativa entre as proteínas GLUT-1 e GLUT-3 para as células 

gigantes. 

  Em relação ao grupo das lesões centrais agressivas foi encontrada apenas uma 

correlação moderada e positiva estatisticamente significativa entre o GLUT-1 e GLUT-3 

para as células mononucleares. Quando foram avaliadas as células gigantes nesse mesmo 

grupo de lesões observou-se que houve apenas uma correlação moderada e positiva 

estatisticamente significativa apenas entre as proteínas GLUT-1 e M-CSF. 

 

   

5.9 Análise das correlações da intensidade da marcação entre os marcadores GLUT-

1, GLUT-3 e M-CSF nas células mononucleares e gigantes nos casos de LPCG, 

LCCGNA e LCCGA. 

 

Os resultados, no que concerne a correlação da intensidade de marcação entre as 

proteínas estudadas para os diferentes tipos celulares em cada um dos grupos de lesões 

serão aventados na tabela 15.  
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Tabela 15: Correlação da intensidade da marcação entre os marcadores GLUT-1, GLUT-3 e 

M-CSF nas células mononucleares e gigantes nos casos de LPCG, LCCGNA e LCCGA. Natal-

RN, 2014. 

 Células Mononucleares Células Gigantes 

rho p rho p 

LPCG     

    GLUT-1 x GLUT-3 -
a 

-
a
 0,358 0,121 

    GLUT-1 x M-CSF 0,228 0,333 0,258 0,273 

    GLUT-3 x M-CSF -
a 

-
a
 0,028 0,925 

LCCGNA     

    GLUT-1 x GLUT-3 -
a 

-
a
 0,192 0,418 

    GLUT-1 x M-CSF 0,501 0,025 0,501 0,025 

    GLUT-3 x M-CSF -
a 

-
a
 -0,064 0,788 

LCCGA     

    GLUT-1 x GLUT-3 0,274 0,242 -0,031 0,897 

    GLUT-1 x M-CSF -0,274 0,242 -0,297 0,204 

    GLUT-3 x M-CSF -0,053 0,826 0,076 0,749 

Fonte: Dados da pesquisa. 
a
 Não foi possível realizar o teste, pois a variável permaneceu constante. 

 

  A tabela 15 demonstra através do valor do coeficiente de correlação de 

Spearman, que não houve nenhuma correlação estatisticamente significativa entre as 

proteínas estudadas tanto em relação às células mononucleares como em relação às células 

gigantes. Tais resultados ocorreram tanto no grupo das lesões periféricas como no grupo 

das lesões centrais agressivas. 

  Para o grupo das lesões centrais não agressivas, foi encontrada uma correlação 

moderada e positiva estatisticamente significativa entre o GLUT-1 e o M-CSF tanto para 

as células mononucleares como para as células gigantes. 
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Figura 3.  Fotomicrografia demonstrando a imunoexpressão do GLUT-1 nas células 

mononucleares e gigantes: A) na lesão periférica de células gigantes; B) na lesão central 

de células gigantes não agressiva e C) na lesão central de células gigantes agressiva 

(ADVANCETM HRP, 50µm, Panoramic Viewer). 
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Figura 4.  Fotomicrografia demonstrando a imunoexpressão do GLUT-3 nas células 

mononucleares: A) na lesão periférica de células gigantes; B) na lesão central de células 

gigantes não agressiva e C) na lesão central de células gigantes agressiva 

(ADVANCETM HRP, 50µm, Panoramic Viewer). 
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Figura 5.  Fotomicrografia demonstrando a imunoexpressão do M-CSF nas células 

mononucleares e gigantes: A) na lesão periférica de células gigantes; B) na lesão central 

de células gigantes não agressiva e C) na lesão central de células gigantes agressiva 

(ADVANCETM HRP, 50µm, Panoramic Viewer). 
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6. DISCUSSÃO 

A histogênese da LPCG ainda permanece controversa apesar dos vários 

trabalhos na literatura. A natureza de origem reacional é relatada em vários estudos 

imuno-histoquímicos e ultra-estruturais. As células mononucleares foram positivas para 

marcadores histiocitários (lisozima e alfa1-antiquimiotripsina), bem como mostraram 

uma reação positiva para o CD-68, antígeno associado aos macrófagos. A 

imunoexpressão para o S-100 aponta uma evidência para as células de Langerhans. A 

presença de fibroblastos, células endoteliais e miofibroblastos apontam para uma 

natureza reacional da referida lesão. A origem periosteal ao invés da gengival tem sido 

sugerida visto que a lesão pode provocar erosão superficial do osso e ocorrer em áreas 

dêntulas, bem como em áreas edêntulas dos maxilares. Atualmente, é aceito que LPCG 

é uma lesão reacional, não neoplásica, formada por várias células gigantes 

multinucleadas e que apresenta um tecido semelhante ao de um granuloma (FALCI  et 

al, 2014; KHIAVI  et al, 2013; SOOD  et al, 2012).  

Para Ferretti; Muthray (2011); Florez-Moreno et al (2008); Itonaga et al (2003); 

Kruse-Losler et al (2006); O'Connell; Kearns (2012); Rachmiel et al (2012) a LCCG 

dos maxilares são lesões benignas e representam menos de 7% de todas as lesões 

benignas dos maxilares. Sua verdadeira etiopatogênese (natureza, comportamento 

biológico) permanece desconhecida e, ainda, não foi esclarecida, se é uma lesão de 

caráter reacional, infecciosa, neoplásica ou de origem inflamatória. Muito embora 

autores como Friedrich et al (2010) afirmam que a LPCG seja uma neoplasia benigna, 

representando desta maneira a contraparte periférica da LCCG. Já para Souza; 

Mesquita; Gomez (2000) e Khiavi et al (2013) isso ainda não está claro, ou seja, se a 

LPCG é uma patologia diferente da LCCG ou uma variante "discreta" e periférica da 

LCCG já que compartilham as mesmas características histopatolológicas.  

A origem exata das células gigantes também é incerta. Muitas opiniões foram 

descritas na literatura: macrófagos, fibroblastos, osteoclastos, osteoblastos, fagócitos, 

células endoteliais e células mesenquimais ovóides/fusiformes são aventadas como as 

prováveis responsáveis pela origem/formação das células gigantes multinucleadas 

(ETOZ  et al, 2010; FALASCHINE  et al, 2007; FERRETTI; MUTHRAY, 2011; 

FLOREZ-MORENO  et al, 2008; O'CONNELL; KEARNS, 2012). Estas supostas 

células responsáveis pela origem/formação das células gigantes multinucleadas liberam 

citocinas que, em seguida, estimulam a proliferação e recrutamento de monócitos do 
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sangue para se tornar semelhante aos osteoclastos (osteoclastos-like), assim, tais células 

gigantes multinucleadas, são responsáveis pela reabsorção óssea e, portanto pela 

progressão local da lesão (FERRETTI; MUTHRAY, 2011). As células gigantes de 

ambas as lesões apresentam características fenotípicas e funcionais semelhante à 

osteoclastos (KHIAVI  et al, 2013).  

A presença de osteoclastos em meio às células mononucleares sugere que os 

mecanismos imuno-inflamatórios possam participar no desenvolvimento destas lesões 

(SYRIO  et al, 2011). Portanto, as células mononucleares presentes nessas lesões são as 

prováveis responsáveis pelo recrutamento e diferenciação das células gigantes 

multinucleadas, sendo deste modo, envolvidas na formação de tais células. Embora as 

células gigantes, estejam presentes em grande quantidade, não se assume que elas sejam 

as células proliferantes (LIU; YU; LI, 2003; SOUZA; MESQUITA; GOMEZ, 2000; 

SYRIO  et al, 2011;TOBÓN-ARROYAVE  et al, 2005).  

Os nossos resultados (tabela 13), também sugerem que as células mononucleares 

sejam as prováveis responsáveis pela origem/formação das células gigantes, já que no 

estudo ora realizado verificou-se inúmeras correlações entre esses dois tipos celulares, 

para as diferentes proteínas utilizadas. Ademais os resultados deste estudo mostraram 

através da proteína M-CSF (citocina envolvida na gênese dos osteoclastos) um elevado 

índice de marcação (mais de 75% das células mononucleares e gigantes 

imunomarcadas) na maioria dos casos analisados. Isso corrobora que esses dois tipos 

celulares pertençam a uma mesma linhagem celular (origem) e que as células gigantes, 

muito provavelmente, sejam resultantes da fusão citoplasmática das células 

mononucleares. Associado a isso verificamos que a maioria das lesões também 

exibiram uma forte (intensa) imunorreação para os dois tipos celulares em todos os 

grupos de lesões o que de certa forma, justifica o poder de reabsorção óssea, observado 

principalmente, nas LCCG. Salienta-se que interação entre componentes celulares 

mononucleares e multinucleares tem sido objeto de discussão no estudo das lesões de 

células gigantes, devido à tentativa de explicar a origem/formação das células gigantes 

multinucleadas (FALASCHINE  et al, 2007; FLOREZ-MORENO  et al, 2008; 

ITONAGA  et al, 2003; LIU; YU; LI, 2003).  

Ressalta-se, que a patogênese da LPCG e da LCCG dos maxilares ainda é um 

assunto de controvérsia. Alguns estudos têm se concentrado na avaliação 

histopatológica e nos parâmetros imuno-histoquímicos como indicadores confiáveis e 
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preditores de seu comportamento clínico e prognóstico, entretanto os resultados ainda 

são inconclusivos (FLOREZ-MORENO  et al, 2008; KUMTA  et al, 2003; SOUZA; 

MESQUITA; GOMES, 2000). Os alvos de estudos para estabelecer esses parâmetros 

são as células mononucleares e células gigantes multinucleadas (FLOREZ-MORENO  

et al, 2008). Sendo assim, na presente pesquisa foram realizadas análises imuno-

histoquímicas para esses dois tipos celulares, ademais a relação entre tais tipos 

celulares, ainda, não foi completamente elucidada.  

Souza; Mesquita; Gomez (2000) demonstraram que, apenas as células 

mononucleares de ambas as lesões foram positivas para o Ki-67 e consequentemente, 

apresentam uma atividade proliferativa, isso justificaria que, provavelmente, a 

agressividade da lesão estaria relacionada à atividade proliferativa das células 

mononucleares e não das células gigantes multinucleadas. Pelo fato das células gigantes 

destas lesões não apresentarem atividade proliferativa, isso levou alguns autores a 

concluírem que elas são formadas por fusão citoplasmática. Elas perdem a sua 

capacidade proliferativa durante a transição de um estado mononucleado para um estado 

multinucleado. 

O presente estudo constatou uma marcação para o GLUT-3 em todas as 

amostras de todos os grupos de lesões no que se refere às células mononucleares (tabela 

3) e a elevada (73,3%) ausência de marcação para as células gigantes (tabela 4), esse 

acontecimento merece destaque já que vários autores (FERRETTI; MUTHRAY, 2011; 

FLOREZ-MORENO  et al, 2008; O'CONNELL; KEARNS, 2012) atribuem que os 

diferentes comportamentos apresentados nas lesões em questão estariam relacionados às 

células mononucleares e não as células gigantes. Através dos resultados aventados nas 

tabelas 3 e 9, constatamos a alta atividade metabólica das células mononucleares 

confirmada pela maior expressão do GLUT-3 nessas células, visto que todos os casos 

deste estudo apresentaram uma forte intensidade de marcação. Isso pode justificar o seu 

maior potencial proliferativo observado em vários estudos já que esta atividade 

demanda um elevado consumo de energia. 

Vários estudos relataram a forte expressão do GLUT-1 em neoplasias (AIRLEY  

et al, 2003; KUNKEL  et al, 2003; OLIVER  et al, 2004), além de demonstrar a sua 

relação com um pobre prognóstico, alguns desses autores, afirmam que o GLUT-1 é o 

transportador de glicose mais expresso na maioria dos tumores e tem sido encontrada 

em diversas linhagens de cânceres, incluindo carcinoma cervical, ovariano, coloretal, 
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cerebral, mamário, cabeça e pescoço, entre outros (LUO; ZHOU; FAN, 2010; LI  et al, 

2008; MACHEDA; ROGERS; BEST, 2005; MORI  et al, 2007; RUDLOWSKI  et al, 

2004). Corroborando com essas informações Mori et al. (2007), observaram que o nível 

de GLUT-1 mRNA, detectado pela técnica RT-PCR, nos tumores de glândulas salivares 

benignos foi significativamente menor em relação as lesões malignas. Ademais, Demasi 

et al. (2010), também constataram uma forte expressão de GLUT-1 em espécimes de 

carcinoma mucoepidermóide com comportamento mais agressivo. 

Kunkel et al (2003), enaltecendo o mecanismo do metabolismo da glicose no  

crescimento e desenvolvimento tumoral em 118 espécimes de carcinoma epidermóide 

oral, concluíram que a imunoexpressão do GLUT-1 era mais fraca nos indivíduos com 

uma taxa de sobrevida superior a 138 meses, quando comparado com os pacientes  

apresentando uma taxa de 60 meses (p = 0,0034). Além disso, aqueles pacientes que 

apresentaram uma resposta negativa à radiação pós-operatória obtiveram uma forte 

expressão, constatando, portanto, uma alta atividade glicolítica nessas lesões. 

Corroborando com seus achados, Kunkel et al (2007) avaliando a correlação da 

expressão imuno-histoquímica do GLUT-1 com a radioresistência em carcinoma 

epidermóide oral constataram, em 40 espécimes teciduais, que os tumores que exibiram 

uma imunomarcação superior a 65% das células eram resistentes à radiação (p = 0,023) 

e a taxa de sobrevida era maior naquelas lesões que evidenciaram uma fraca expressão, 

confirmando, assim o significativo valor de prognóstico do GLUT-1 na radioresistência 

tumoral. 

Oliver et al (2004), objetivando correlacionar os aspectos clínicos de 54 casos de 

carcinoma epidermóide oral tratados cirurgicamente, através da imunoexpressão do 

GLUT-1, verificaram que a forte expressão dessa proteína estava associada com a alta 

taxa de recidiva (p = 0,032), metástase linfonodal (p = 0,005), bem como o maior 

número de mortes relacionado à doença. Os autores acreditam que a intensa marcação 

do GLUT-1 poderia ser utilizada para predizer a necessidade de radioquimioterapia nos 

pacientes acometidos pelo carcinoma epidermóide oral. 

Adicionalmente, Ohba et al (2010) investigaram a expressão imuno-

histoquímica do GLUT-1 em 24 casos de carcinoma epidermóide oral e observaram que 

a intensa marcação estava associada as áreas de front de invasão, profundidade do tumor 

(p < 0,023) e a taxa de sobrevida, sugerindo um pior prognóstico (p < 0,046). 
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  No presente estudo, a análise imuno-histoquímica da proteína GLUT-1 revelou 

uma maior quantidade de casos (tabela 1) com células mononucleares imunomarcadas 

na LCCGA, com 18 (90%) casos, seguido da LCCGNA, com 17 (85%) casos, e da 

LPCG, apresentando 11 (55%) casos. Tal fato poderia servir de argumento para 

justificar os diferentes graus de agressividade observados entre LPCG e LCCGNA e 

entre LPCG e LCCGA, já que foi constatada uma diferença estatisticamente 

significativa (p< 0,05) entre essas lesões. Houve uma predominância do escore 0 nas 

LPCGs, ao passo que foi verificado uma predominância do escore 1 nas LCCGNAs e 

do escore 1, 2 e 4 nas LCCGAs, o que reforçaria o seu papel desempenhado no que 

concerne aos diferentes comportamentos de agressividade verificados nessas lesões. 

Quando agrupadas todas as lesões, 76,7% apresentaram imunorreação nas células 

mononucleares para a referida proteína. De certa forma, isso demonstra a influência 

desse transportador de glicose na patogênia dessas lesões. A sua presença na maioria 

das lesões analisadas confirma uma maior demanda energética dessa população celular. 

Sendo assim, uma maior atividade metabólica resultaria em um maior poder de 

agressividade que poderia ser observado através dos diferentes comportamentos clínicos 

exibidos entre as diferentes lesões. 

Nesse contexto, Mendes et al (2010) justificam que a expressão do GLUT-1 na 

superfície celular pode ser mediada pela porção NH2-terminal de uma proteína kinase, 

WNK1, a qual é responsável pela fosforilação e interação com a fosfoproteína TBC1D4. 

Em seguida, o complexo formado se liga a proteína 14-3-3, resultando na inativação da 

GTPaseRab8A. Uma vez que a atividade GTPase é inativada, observa-se a ativação da 

proteína Rab8A indicando, portanto, um maior estímulo para atividade glicolítica e 

crescimento celular, por estimular à uma maior liberação de GLUT-1 do endossoma 

para o meio intracelular. Diante dessas considerações, sabe-se que o transporte de 

glicose é fundamental para o metabolismo energético celular, além disso, a via 

glicolítica é empregada em todos os tecidos para a degradação da glicose e o 

fornecimento de energia sob forma de ATP, bem como de intermediários para outras 

vias metabólicas (SCHEEPERS; JOOST; SCHURMANN, 2004; KUMAR; ABBAS; 

FAUSTO, 2010). Sendo assim, pode-se inferir que o aumento da expressão do GLUT-1 

provocaria um aumento no transporte de glicose, aumentando o metabolismo energético 

celular. Isso poderia justificar o aumento do poder de agressividade das células e 
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consequentemente um aumento na área de reabsorção óssea que, segundo a literatura já 

apresentada, é bastante frequente nas lesões centrais de células gigantes. 

Os resultados em relação à intensidade de marcação para as células 

mononucleares (tabela 7) são concordantes e reforçam os já apresentados acima, mas 

com o adicional de ter sido encontrada uma diferença estatisticamente significativa 

entre LCCGNA e LCCGA. Esse fato não foi encontrado quando foi realizada a análise 

estatística relacionada à quantidade de células mononucleares marcadas, apesar de ter 

sido constatado um maior número de casos com escores mais elevados da quantidade de 

marcação para as LCCGAs. Um fato interessante a ser comentado é que apesar do 

GLUT-1 ter sido verificado presente na maioria das lesões a sua intensidade não foi tão 

expressiva, já que 41,7% de toda amostra apresentou uma leve (fraca) marcação. 

Resultados semelhantes com 43,3% das células gigantes também expressaram uma 

marcação de intensidade leve (tabela 8). Esse fato encontrado nesta pesquisa, corrobora 

com os resultados encontrados por Hoshi et al (2012), no qual foi verificada ausência de 

marcação ou uma leve expressão nas células gigantes e/ou células fusiformes no tumor 

ósseo de células gigantes para o GLUT-1, apesar dos autores terem utilizado apenas 4 

casos. Os referidos autores comentam, ainda, que a ausência da expressão do GLUT-1, 

muito provavelmente corresponde à natureza benigna do tumor ósseo de células 

gigantes.  

Diante dessas considerações, sugere-se que outras vias metabólicas, também, 

podem estar presentes nesse mesmo contexto, por exemplo, outros subtipos de GLUTs. 

Além disso, pode também haver a participação da hexoquinase 2 (HK-2), uma enzima 

chave na via glicolítica em células tumorais. A análise imuno-histoquímica, no trabalho 

de Hoshi et al, (2012), revelou forte expressão citoplasmática da HK-2 nas células 

gigantes e células fusiformes no tumor de células gigantes dos ossos longos. O aumento 

do consumo de glicose em muitas células tumorais depende, em grande parte, da 

elevada expressão da HK-2, incluindo o tumor ósseo de células gigantes, linfoma, 

carcinoma hepatocelular e melanoma (SHIM  et al, 2009).  

Adicionalmente, considerando-se que as lesões de células gigantes dos maxilares 

têm um comportamento benigno (SOUZA; MESQUITA; GOMEZ, 2000), os resultados 

deste trabalho no que concerne à fraca intensidade de marcação não foram 

surpreendentes, já que inúmeros estudos (DEMASI  et al, 2010; MACHEDA; 

ROGERS; BEST, 2005; MORI  et al, 2007; OLIVER  et al, 2004; RUDLOWSKI  et al, 
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2004), apontam uma forte intensidade de expressão, no que se refere à diferentes 

transportadores de glicose para lesões malignas, visto que, em tais lesões verifica-se 

uma elevada taxa metabólica devido a um maior grau de proliferação celular comparado 

com as lesões de natureza benigna. Enfatiza-se que outros GLUTs também podem estar 

participando mais ativamente, ou seja, seriam mais importantes na patogenia das lesões 

de células gigantes comparado ao GLUT-1. 

  Ao analisar a expressão do GLUT-1 nas células gigantes não foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa com relação à quantidade de células 

imunomarcadas entre os diferentes grupos de lesões estudadas (tabela 2). Predominou 

um maior número de casos com escore 4 de marcação nas LCCGNAs ao passo que nas 

LCCGAs constatou-se um maior número de casos com predomínio do escore 2, embora 

isso não tenha representado diferença estatisticamente significativa. Mesmo, assim, 

torna-se patente ressaltar que segundo Sood et al (2012), existem dois tipos de células 

gigantes na qual são principalmente encontrados, um representando células 

metabolicamente ativas e um outro tipo, que são as células em processo de degeneração 

e morte celular. Assim, sugere-se que o fato de ter sido observada uma maior 

quantidade de casos apresentando escores mais altos na quantidade de células gigantes 

imunomarcadas na LCCGNA não significa dizer todas elas estariam metabolicamente 

ativas e, portanto a lesão seria mais agressiva. Uma prova disso é que neste estudo foi 

verificado um predomínio de uma leve intensidade de marcação representando 43,3% 

da amostra, incluindo uma maior quantidade de casos de LPCG e LCCGNA 

respectivamente (tabela 8) e as LCCGAs foram o único grupo que apresentou uma 

maior quantidade de casos exibindo uma forte intensidade de marcação. 

  No que concerne à intensidade de marcação para as células gigantes (tabela 8), a 

presente pesquisa revelou uma diferença estatisticamente significativa entre todos os 

grupos de lesões estudadas, ou seja, entre LPCG e LCCGNA, entre LPCG e LCCGA e 

entre LCCGNA e LCCGA semelhantemente à intensidade de marcação para as células 

mononucleares (tabela 7). Destaca-se que o grupo da LCCGA foi o que apresentou um 

maior número de casos com escores mais elevados, resultados estes, congruentes com a 

literatura no que se refere à maior agressividade exibida por essas lesões, tal fato seria 

justificado por uma alta demanda energética celular apontado pela forte expressão da 

proteína GLUT-1. Ainda em relação à intensidade, semelhantemente às células 

mononucleares, os resultados apontaram a presença do GLUT-1 nas células gigantes na 
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maioria das lesões perfazendo 78,3% dos casos e destes 43,3% expressaram uma leve 

(fraca) marcação. 

Conforme Gillies; Gatenby (2007) e Demasi et al (2010) a hipóxia tumoral, 

poderia provocar um ambiente ácido devido a uma maior atividade da glicólise 

anaeróbica, resultando, em uma superexpressão do GLUT-1 para compensar e aumentar 

o fornecimento de glicose para a célula, contribuindo, portanto com a invasão celular, 

degradação da matriz extracelular (MEC) e angiogênese. Diante disso, os tumores de 

baixo grau de malignidade não passariam por esse tipo de “pressão ambiental”, pelo fato 

das células malignas ainda poderem recorrer predominantemente à fosforilação 

oxidativa para fornecimento de energia, não necessitando, assim, da forte expressão 

dessa molécula na superfície da membrana plasmática. Seguindo essa mesma linha de 

raciocínio tal fato, foi apontado no presente trabalho, visto que ocorreu uma leve 

intensidade de marcação tanto para as células mononucleares quanto para as células 

gigantes. Sendo assim, esse contexto, poderia ser extrapolado, para as lesões desse 

estudo já que apresentam um poder de agressividade bem menor comparado às 

neoplasias de fato. As lesões de células gigantes, apesar de exibirem certo grau de 

agressividade, não podem ser comparadas com as neoplasias de alto grau de 

malignidade, apresentando, portanto um comportamento similar às lesões de baixo grau. 

No entanto, Garber (2004), Vander Heiden, Cantley e Thompson (2009) e 

Gogvadze, Zhivotovsky e Orrenius (2010) destacam que as células tumorais 

potencialmente invasivas, comumente, apresentam uma atividade metabólica alterada. 

Isso é decorrente de uma disfunção bioenergética nas mitocôndrias, acarretando um 

comprometimento da fosforilação oxidativa e, consequentemente, um desvio do 

mecanismo da respiração celular mitocondrial para uma intensa produção de lactato, 

independentemente da disponibilidade de O2. Este fenômeno é chamado de glicólise 

aeróbica ou efeito de Warburg.  

Assim, a persistência deste microambiente ácido mesmo sob condições de 

normóxia e sua correlação com a agressividade do tumor indicam que o fenótipo 

glicolítico confere uma vantagem proliferativa significativa durante a evolução do 

carcinoma epidermóide oral, devendo, portanto, ser um componente crucial do fenótipo 

maligno (GILLIES; GATENBY, 2007). 

Adicionalmente, Reisser et al (1999) observaram que as concentrações de 

glicogênio no interior das células eram responsáveis pelas alterações na absorção de 
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glicose. Desta forma, as células que apresentam fraca marcação para GLUT-1 ou até 

mesmo ausência nas áreas centrais do tumor estariam utilizando seus estoques de 

glicogênio para produção de energia, demonstrando que o mecanismo de transporte 

facilitado da glicose pode mudar para o metabolismo intracelular do estoque de 

glicogênio. Assim, a concentração de glicogênio intracelular parece ser inversamente 

proporcional à expressão de GLUT-1 (GROBHOLZ  et al, 1993; ECKERT  et al, 2008; 

OHBA  et al, 2010). 

  De forma geral, os resultados desta pesquisa, mostraram que o GLUT-1 foi 

encontrado em todos os grupos de lesões, mas com o predomínio de uma fraca 

marcação tanto para as células mononucleares quanto para as células gigantes.  

Demasi et al (2010), buscando uma perspectiva para o entendimento do 

metabolismo energético celular  em carcinoma mucoepidermóide, verificaram que o 

GLUT-1 foi expresso de forma bem intensa nas neoplasias com comportamento mais 

agressivo. No presente trabalho, verificou-se o predomínio de uma fraca expressão por 

se tratar de lesões com menor grau de agressividade comparado as lesões malignas. 

Estes resultados sugerem que a fosforilação oxidativa poderia contribuir para o 

fornecimento de ATP em todos os estágios da lesão e que a glicólise anaeróbica atuaria 

no crescimento tumoral em uma baixa concentração de O2 pelo mecanismo de ação do 

GLUT-1, o qual é estimulado em condições de hipóxia. Os autores acreditam que o 

GLUT-1 e a peroxiredoxina I constituem uma das estratégias adaptativas para o 

crescimento e progressão tumoral em um ambiente com grande instabilidade de 

oxigenação. 

Ainda nesse contexto de discussão do GLUT-1, os resultados da nossa pesquisa 

mostraram uma maior expressão dessa proteína nas LCCGAs, seguido das LCCGNAs e 

LPCGs. Esse fato foi observado tanto em relação à quantidade de marcação como na 

intensidade de expressão do referido marcador para os dois tipos celulares (células 

mononucleares e células gigantes). Tal acontecimento poderia justificar os diferentes 

padrões de agressividade, já relatados na literatura. 

Knowles; Athanasou (2008) investigaram a expressão de marcadores de hipóxia 

no tumor de células gigantes dos ossos longos. Foi observada a expressão de HIF-1α, 

HIF-2α e do GLUT-1 em células gigantes multinucleadas. A situação de hipóxia (0,1% 

de O2) promovida através de incubadoras, aumentou consideravelmente a atividade do 

HIF e consequentemente do GLUT-1 e do VEGF. Os resultados sugeriram que a 
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hipóxia local pode influenciar indiretamente na osteoclastogênese via secreção 

autócrina e parácrina do VEGF sob o controle do HIF, isso representa um mecanismo 

importante da patogênese do tumor ósseo de células gigantes e outras lesões 

osteolíticas.  

 Em relação ao GLUT-3, verificou-se a presença dessa proteína nas células 

mononucleares em todas as lesões avaliadas (n=60), o que reforça a importância desse 

marcador na patogenia das mesmas (tabela 3), muito embora tenha predominado uma 

marcação de até 25% das células em todos os grupos. De forma geral tanto para o 

GLUT-1, quanto para o GLUT-3 ocorreu o predomínio do escore 1 para a quantidade de 

células mononucleares imunomarcadas. O grupo da LCCGA foi o que apresentou uma 

maior quantidade de casos com um maior número de células mononucleares 

imunomarcadas para o GLUT-1 (tabela 1) e também para o GLUT-3 (tabela 3). Para o 

GLUT-3 o estudo apontou uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em 

relação à quantidade de células mononucleares imunomarcadas. Tal diferença ocorreu 

entre LPCG e LCCGA e entre LCCGNA e LCCGA. Apesar de não ter sido encontrada 

diferença estatisticamente significativa no que concerne a intensidade de marcação para 

esse tipo celular, torna-se patente ressaltar que 98,3% dos casos (tabela 9) apresentaram 

uma forte (intensa) marcação, significando, mais uma vez, a importância desse 

marcador nesse tipo celular em todos os grupos de lesões analisadas. Desse modo, 

sugere-se que a proteína GLUT-3 estaria bem relacionada com os diferentes 

comportamentos biológicos verificados nessas lesões, participando intensamente na 

patogenia delas. Ademais se ressalta que o GLUT-3 apresenta uma elevada afinidade 

pela glicose, em comparação com os outros subtipos de GLUTs, isso também 

justificaria a forte intensidade da imunomarcação para o GLUT-3 comparado ao GLUT-

1 (JOOST  et al, 2002; WOOD; TRAYHUM, 2003).  

  Alguns estudos têm demonstrado uma forte relação entre o GLUT-3, a 

carcionogênese, o desenvolvimento tumoral e o pior prognóstico de várias lesões 

(AIRLEY; MOBASHERI, 2007; RIEDL  et al, 2007). Para uma ótima absorção de 

glicose, adaptações celulares adicionais podem ser requeridas à medida que há um 

aumento na necessidade do consumo de energia. A competição celular por este recurso 

energético limitado aumenta a expressão de diversos marcadores favorecendo um 

fenótipo com uma acentuada expressão de GLUTs. Essa superregulação é observada na 

carcinogênese gástrica, mamária e orofaríngea (YOUNES  et al, 1997; GROVER-
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MCKAY  et al, 1998; SAKASHITA  et al, 2001). Tanto GLUT-1, quanto GLUT-3 

podem estar envolvidos nos mecanismos que favorecem o crescimento tumoral (TIAN  

et al, 2004). Tal fato poderia ser, utilizado para justificar os resultados deste trabalho em 

que as diferentes parâmetros de imunomarcação (quantidade de células imunomarcadas 

e intensidade de expressão) dos transportadores de glicose (tabela 1, 3, 7, 8 e 10), 

serviriam de base para justificar os diferentes comportamentos biológicos dessas lesões. 

 A expressão do GLUT-1 e 3 poderia resultar em um importante aumento da 

absorção da glicose pelas células nas lesões centrais e periféricas de células gigantes. 

Assim, uma interrupção do consumo de glicose via proteínas transportadoras de glicose 

podem alterar o metabolismo energético das células lesionais levando a uma diminuição 

do crescimento da lesão. Se esta hipótese for confirmada através de outros estudos, 

proteínas transportadoras podem tornar-se alvos para o tratamento, principalmente das 

LCCG. 

  No tocante à expressão do GLUT-3 nas células gigantes, o estudo revelou que 

não ocorreu diferença estatisticamente significativa, em relação à quantidade de 

marcação, entre os diferentes grupos de lesões (tabela 4). Acrescenta-se ainda que 

predominou o escore 0, ou seja, de 100% da amostra, 73,3% dos casos não 

apresentaram marcação, isso demonstra uma relação inversa comparado as células 

mononucleares para o mesmo marcador. Tal fato sugere, novamente, que a 

agressividade dessas lesões estaria relacionada mais às células mononucleares 

(FERRETTI; MUTHRAY, 2011; FLOREZ-MORENO  et al, 2008; O'CONNELL; 

KEARNS, 2012; SOUZA; MESQUITA; GOMEZ, 2000), conforme já discutido 

anteriormente. Com base nos achados supracitados, os resultados aventados 

corroboram, mais uma vez, pelo fato do grupo das LCCGAs terem 90% dos casos com 

uma ausência de imunomarcação e denotarem uma maior agressividade, fato esse que 

pode ser explicado, através de uma maior imunoexpressão na quantidade de células 

mononucleares nos casos de LCCGA (tabela 3). 

  Acrescenta-se, que as metaloproteinases da matriz extracelular - MMPs também 

atuariam na desmineralização do tecido ósseo (KUMTA  et al, 2003). Essa hipótese não 

é só aceita apenas para a LPCG, LCCG e tumor de células gigantes, mas também em 

outras lesões que apresentam células gigantes como o cisto ósseo aneurismático e o 

querubismo. As MMPs constituem um grupo de endopeptidases proteolíticas zinco-

dependente que têm a função de degradar a matriz extracelular, processar e liberar 
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fatores de crescimento, reparo tecidual e angiogênese (GJERTESSON  et al, 2005; 

ROY; YANG; MOSES, 2009). A MMP-9, por exemplo, é capaz de degradar a porção 

não mineralizada da matriz óssea, visto que é uma enzima proteolítica bastante eficiente 

para clivar colágeno I e II dos componentes orgânicos desmineralizados do osso 

(KUMTA  et al, 2003).  

 Infere-se ainda, que as células gigantes multinucleadas produzem interleucina 1β 

e TNF-α que estimulam as células mononucleares a produzirem MMP-9. A expressão 

de tal proteína também está relacionada à quantidade de células mononucleares. Embora 

o componente multinucleado não seja considerado responsável pelo diferente padrão de 

comportamento biológico, os pesquisadores sugerem a existência de uma interação 

entre as células gigantes e as células mononucleares determinante no comportamento 

mais agressivo do tumor de células gigantes - TCG (RAO  et al, 1999).  

 Apesar de não ter encontrado diferença estatisticamente significativa, foi 

observado à maior quantidade de casos com maior número de células gigantes 

imunomarcadas para o GLUT-3 em LPCG (tabela 4). Este fato pode ser justificado 

devido à presença de um infiltrado inflamatório secundário proveniente dos fatores 

irritantes locais que influenciariam positivamente a atividade proliferativa de tais células 

na LPCG, consequentemente essas células necessitariam de um maior aporte metabólico 

refletindo em um aumento do GLUT-3. Outra possível explicação para este achado 

poderia ser associada com o diagnóstico precoce da LPCG comparado às LCCGs em 

face da sua localização. Isso teria como consequencia a ressecção das LPCGs em uma 

fase mais ativa de crescimento sendo necessário um maior aporte metabólico refletindo 

em um aumento do GLUT-3.  

 Em relação à intensidade de marcação nas células gigantes (tabela 10) o estudo, 

ora realizado, apontou uma diferença estatisticamente significativa entre LPCG e 

LCCGA. O grupo de LCCGA apresentou uma maior ausência de marcação, embora seja 

uma lesão mais agressiva. Entretanto a agressividade da LCCGA seria explicada por 

outros motivos e não apenas e exclusivamente por esse, até porque uma maior 

quantidade de casos nas LPCGs expressaram leve (fraca) intensidade de marcação para 

o referido grupo celular. Ademais, baseado nos trabalhos de Grobholz et al (1993); 

Eckert et al (2008); Ohba et al (2010) e Reisser et al (1999) pode-se inferir que as 

células gigantes das lesões mais agressivas, lesões centrais (LCCGNA e LCCGA) 
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estariam utilizando as suas reservas de glicogênio intracelular para o seu metabolismo 

energético resultando, portanto na ausência de marcação para o GLUT-3. 

  De forma geral, os resultados da presente pesquisa, mostraram que o GLUT-3 

foi mais expresso nas células mononucleares do que nas células gigantes tanto em 

relação à quantidade, com a maioria dos casos apresentando até 25% das células 

imunomarcadas (tabela 3), como em relação à intensidade (tabela 9), com a maioria dos 

casos, (quase 100% da amostra) apresentando uma forte expressão. Diante dessas 

considerações, também se pode sugerir, para essa proteína que o variável 

comportamento biológico dos diferentes grupos de lesões estaria relacionado ao distinto 

padrão de expressão verificado, principalmente, nas células mononucleares. 

  Segundo, Gatenby; Gillies, (2004); Simpson et al. (2008), a necessidade 

aumentada da captação de substrato irá favorecer a expressão de determinados tipos de 

GLUTs. Em vista disso, a proteína GLUT-3 será expressa pelas células que possuem 

necessidade energética aumentada. As populações celulares que apresentam esse 

fenótipo são melhor adaptadas para manter a absorção de substrato, mesmo em 

concentrações muito baixas. Isso se deve por o GLUT-3 possuir uma maior afinidade 

pela glicose. No presente estudo, pode-se observar em todos os casos avaliados, uma 

forte marcação para as células mononucleares com a exceção de apenas um caso que foi 

moderado, indicando o aumento no consumo de glicose nas células em todos os grupos 

de lesões estudadas. Esse processo é necessário para proliferação celular e reflete a 

necessidade energética das células alteradas, bem como a sua adaptação às condições 

adversas (OLIVER  et al, 2004). 

Sob condições hipóxicas, Muzylak; Price; Horton (2006) verificaram em felinos 

que os osteoclastos desenvolviam-se em grande quantidade a partir de monócitos do 

sangue periférico e que estas células eram bem ativas no processo de reabsorção óssea. 

A atividade dos osteoclastos maduros é também estimulada pela acidose do meio 

extracelular, em virtude das citocinas inflamatórias ali presentes. Assim, os efeitos da 

hipóxia e acidose estão intimamente relacionados, causando a destruição do tecido 

mineralizado e, em seguida, recrutando e estimulando mais osteoclastos. Tal fato 

poderia servir de argumento para explicar a patogenia das lesões do presente estudo. 

Ressalta-se ainda que essa acidose do meio extracelular esteja mais elevada em áreas 

onde há um maior acúmulo de ácido lático (lactato) devido as etapas de respiração 

anaeróbia em locais em que há uma diminuição da concentração de O2 disponível, 
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representado neste estudo pela maior marcação do GLUT-1 e 3 em determinados grupos 

de lesões. 

  A expressão do M-CSF não exibiu diferença estatisticamente significativa com 

relação à quantidade de células mononucleares e gigantes entre os grupos de lesões. 

Mesmo, assim, salienta-se que nas células mononucleares (tabela 5) foi observado um 

maior número de casos apresentando o escore 4, ou seja, mais de 75% das células 

imunomarcadas na LCCGA, seguido da LCCGNA e da LPCG. Já para as células 

gigantes (tabela 6) foi observado um maior número de casos apresentando o escore 4, 

ou seja, mais de 75% das células imunomarcadas na LPCG, seguido da LCCGA e da 

LCCGNA. Tais resultados corroboram, mais uma vez, que os diferentes 

comportamentos biológicos exibidos por estas lesões podem estar relacionados às 

células mononucleares, conforme já discutido anteriormente. 

  Torna-se relevante mencionar, que de todos os marcadores utilizados o M-CSF 

foi o que apresentou um maior número de casos contendo uma elevada marcação em 

todos os grupos de lesões. Ou seja, a maioria das lesões exibiram mais de 75% das 

células imunomarcadas (escore 4), para os dois tipos celulares em relação à quantidade 

de marcação (tabela 5 e 6). Isso pode significar a importante participação dessa proteína 

na patogênese das lesões estudadas. Com relação à intensidade de marcação constatou-

se, a forte (intensa) imunorreação para os dois tipos celulares em todos os grupos de 

lesões, os resultados mostraram que ocorreu uma diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05) para as células mononucleares entre LPCG e LCCGNA e entre LPCG e 

LCCGA (tabela 11), o que de certa forma, também, justificaria o diferente 

comportamento clínico dessas lesões. A maior expressão do marcador M-CSF nos casos 

de LCCG confirma o maior potencial de reabsorção óssea das lesões centrais em relação 

às lesões periféricas, corroborando com os achados clínicos e radiográficos observados 

nas LCCGs já apresentados pela literatura disponível. Embora não tenha sido observada 

diferença estatisticamente significativa, verificou-se que o grupo de LPCG apresentou 

uma maior quantidade de casos com um maior número de células gigantes, porém esse 

grupo foi o que apresentou uma menor quantidade de casos exibindo uma forte 

marcação, isso de certa forma reforça que o poder de agressividade das lesões estudadas 

estaria mais relacionado às células mononucleares. 

  Os resultados  deste estudo são congruentes com os de Taylor et al (2012), pois 

eles também constataram a forte expressão do M-CSF tanto na população das células 
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mononucleares como na população de células gigantes multinucleadas no tumor ósseo 

de células gigantes. Os referidos autores comentam ainda que a expressão de fatores de 

osteoclastogênese pelas células gigantes pode representar um mecanismo de feedback 

positivo autócrino que promove o recrutamento dos precursores osteoclastos no tumor 

ósseo de células gigantes. 

  De forma geral, pelos resultados aqui obtidos apresentados, para os diferentes 

marcadores celulares sugere-se que os diferentes comportamentos biológicos entre os 

grupos de lesões estariam mais relacionados às células mononucleadas estromais do que 

propriamente às células gigantes multinucleadas. 

  A respeito da patogenia dessas lesões, sugere-se que monócitos provenientes da 

circulação seriam recrutados para o interior da lesão através de fatores quimiotáticos, 

como a proteína quimiotática de monócito 1, TGF-β e interleucina 8 (HAQUE; 

MOATASIM, 2008). Os monócitos seriam estimulados pelo RANK-L a se fusionarem 

e formarem as células gigantes semelhantes aos osteoclastos, fenótipo esse encontrado 

em várias pesquisas (ITONAGA  et al, 2003; TIFFEE; AUFDEMORTE,1997), 

inclusive no presente trabalho através da elevada imunoexpressão do M-CSF presente 

em todas as lesões, não apenas nas células mononucleares como também nas células 

gigantes. Conforme citam Kikuta; Ishii (2012) o M-CSF é um fator de crescimento 

envolvido no processo de inflamação tecidual e no processo de diferenciação dos 

osteoclastos, esse seria mais um motivo a ser apontado para sua elevada marcação nas 

lesões estudadas, que apresentam um forte componente inflamatório além do seu 

potencial de provocar reabsorção óssea, principalmente, nas lesões centrais. 

  Friedrich et al (2010) afirmaram que RANK, RANKL e M-CSF estão 

envolvidos na osteólise e enfatizam que o RANK e M-CSF estão presentes em todas as 

lesões de células gigantes resultados esses similares aos nossos no que se refere ao M-

CSF. Apesar de serem diferentes vias de ativação, elas estariam ativando a via mTOR 

que inibe a apoptose dos osteoclastos, estimulando portanto, a osteoclastogênese e 

consequentemente o mecanismo de reabsorção óssea (GLANTSCHNIG  et al, 2003). 

Yoshida et al (2003) demonstraram a expressão de RANK-L e M-CSF, tanto em células 

gigantes quanto em células mononucleares em tumor de células gigantes da bainha do 

tendão. Já Friedrich et al (2010) revelaram a imunoexpressão do M-CSF apenas nas 

células gigantes. O estudo ora realizado exibe resultados concordantes com os 

encontrados por Yoshida et al (2003) e Friedrich et al (2010), no qual também foi 



103 

 

encontrado uma forte imunoexpressão em todos os grupos de lesões analisadas, apesar 

de não termos trabalhado com tumor de células gigantes. 

  Ademais, Friedrich et al (2010) afirmam, ainda, que todas as lesões de células 

gigantes são capazes de ativar a reabsorção óssea em um nível celular mediada pelos 

osteoclastos, tendo em vista que as células gigantes expressam proteases osteolíticas e 

citocinas osteoclastogênicas que desempenham papéis no metabolismo ósseo. Os 

referidos autores revelam uma idêntica composição celular para todas as lesões de 

células gigantes, independentemente da sua localização. 

  Nesse contexto Yan et al (2001), encontraram altos níveis de RANK-L, M-CSF 

e TGF-β, que foram associados à um aumento no desenvolvimento de osteoclastos e de 

células pré-osteoclásticas/monócitos demonstrado pela presença da enzima fosfatase 

ácido tartarato-resistente (TRAP) em células multinucleadas e devido à expressão de 

outros marcadores específicos de osteoclastos como receptor de calcitonina. Segundo 

esses autores, o TGF-β atua sobre os pré-osteoclastos, promovendo a diferenciação 

destas células em osteoclastos. 

  Segundo Baud'Huin et al (2010) dois principais fatores aparecem como 

moléculas-chave, orquestrando o processo da diferenciação e sobrevivência dos 

osteoclastos: o M-CSF, o qual modula a adesão, diferenciação, fusão celular e atividade 

de reabsorção e o RANKL, que é relacionado à ativação, fusão e sobrevivência dos 

osteoclastos. Em vista disso, e com base em nossos achados, que foram estatisticamente 

significativas, sugere-se que a forte (intensa) expressão, principalmente, em relação às 

células mononucleares para o M-CSF explica o maior poder de destruição óssea 

encontrado nas LCCGAs, uma vez que tal proteína estaria relacionada à atividade 

osteoclástica. 

  Corroborando com a informação supracitada, alguns trabalhos (EDWARDS; 

SARMA; FLANAGAN, 1998; SARMA; FLANAGAN, 1996; YANG  et al, 1996;  

indicam que o M-CSF é um dos principais fatores necessários para a proliferação e 

diferenciação dos osteoclastos. Paradoxalmente, também tem sido relatado que o M-

CSF não altera ou inibe atividade osteoclástica (LEES; HEERSCHE, 1999). Diferentes 

resultados são observados na literatura devido às diferentes abordagens metodológicas 

empregada nos estudos, principalmente, aqueles que envolvem cultivo de células.  

  Várias citocinas (M-CSF, interleucina-1, interleucina-6, fator necrose tumoral-α, 

fator de crescimento transformante-β, fator inibidor de leucemia), leucotrienos e 
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prostaglandinas são conhecidas por ser abundante em zonas inflamatórias em doenças 

tais como a artrite reumatóide, osteoartrite, e doença periodontal. Estas doenças são 

também caracterizadas por excessiva perda de massa óssea e um aumento do número e 

tamanho dos osteoclastos nas áreas onde são mais comuns a perda óssea (LEES; 

HEERSCHE, 1999). No presente estudo, verificou-se que a intensidade de expressão do 

M-CSF nas células estaria muito mais relacionada à agressividade da lesão do que 

mesmo a própria quantidade de células imunomarcadas, já que não foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa para essa variável. Sugere-se também, que 

outras proteínas estariam envolvidas no mecanismo de reabsorção óssea, visto que nas 

lesões analisadas são frequentes às áreas de inflamação, onde estariam vários 

mediadores químicos (VEGF, sialoproteína óssea, interleucina-8, fator de crescimento 

de hepatócitos, componente C3 do sistema complemento, osteopontina), além dos 

outros componentes (citocinas e fatores de crescimento) já citados, que podem 

exacerbar o mecanismo de reabsorção óssea (ENGSIG  et al, 2000; GLANTSCHNIG  et 

al, 2003). 

  Corroborando com a assertiva acima, De Matos et al (2012), sugerem que, 

interações coordenadas entre o TGF-β e o TNF-α em LCCG podem ser importantes 

para a osteoclastogênese e reabsorção óssea. Ocasionalmente, a LPCG pode causar 

reabsorção óssea, mas em menor escala, fato que pode ser explicado pela menor 

expressão de TGF-β nessas lesões. Ademais De Matos et al (2011) sugerem que a 

expressão do VEGF e da MMP-9 em LCCG pode ser relacionada com o processo de 

osteoclastogênese, que é fundamental para o crescimento destas lesões. Por outro lado, a 

maior vascularização observada em LPCG pode estar diretamente associada à natureza 

inflamatória reacional destas lesões, em que o processo inflamatório, caracterizado pela 

elevada angiogênese contribui para estes resultados. 

  Hodge; Kirkland; Nicholson (2007) verificaram que o M-CSF é capaz de regular 

várias etapas da osteoclastogênese in-vitro em humano, incluindo a proliferação, a 

diferenciação e fusão das células precursoras e a atividade de reabsorção dos 

osteoclastos maduros. Os nossos resultados são concordantes com o estudo destes 

autores, visto que aponta a importância de um marcador (M-CSF) envolvido no 

mecanismo de osteoclastogênese para os diferentes grupos de lesões analisadas. 

  Com base nos resultados deste trabalho e diante dos estudos aqui citados, 

sugere-se que o M-CSF está envolvido no mecanismo de osteoclastogênese nas lesões 
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estudadas. As células gigantes multinucleadas compartilham algumas semelhanças com 

osteoclastos e a proteína M-CSF poderia ser utilizada como um novo alvo terapêutico 

para diminuir a atividade dos osteoclastos. 

  A análise das correlações entre as células mononucleares e gigantes para a 

quantidade e intensidade de marcação nos diferentes grupos de lesões (tabela 13) 

evidenciou através do valor do coeficiente de correlação de Spearman um maior número 

de correlações entre tais células para o GLUT-1, seguido do M-CSF e do GLUT-3. 

Nesse contexto sugere-se a participação em maior ou em menor grau das proteínas 

supracitadas no que concerne à interação entre esses diferentes tipos celulares 

encontrados nessas lesões. Todas as proteínas apontaram correlações estatisticamente 

significativas entre as células mononucleares e gigantes para todos os grupos de lesões 

quer seja na intensidade de expressão, na quantidade de marcação ou em ambas, com 

exceção do GLUT-3 que não demonstrou uma correlação estatisticamente significativa 

entre essas células apenas nas LCCGAs. Os nossos resultados, mesmo aqueles que não 

expressaram diferenças estatisticamente significativas, demonstram que existe uma 

correlação positiva entre tais células em todos os grupos de lesões estudadas, resultados 

esses concordantes com os trabalhos presentes na literatura (ETOZ  et al, 2010; 

FLOREZ-MORENO  et al, 2008;  ITONAGA  et al, 2003; LIU; YU; LI, 2003; 

SOUZA; MESQUITA; GOMEZ, 2000; SYRIO et al, 2011; TOBÓN-ARROYAVE  et 

al, 2005) embora os estudos sejam inconclusivos em relação ao fato de como, 

exatamente, tal interação ocorre.  

 Acreditamos que essa dificuldade reside nas inúmeras vias de sinalização que 

cada proteína estar envolvida, além disso, a presença constante de um forte componente 

inflamatório que também poderia estar contribuindo com essa interação positiva, através 

de vários mediadores químicos presentes. 

 Ademais se pode sugerir que para a interação entre tais células é mais importante 

a relação existente entre a sua quantidade de marcação do que a relação existente entre a 

sua intensidade de expressão, já que os resultados aqui apresentados para todas as 

proteínas demonstraram um maior número de correlações estatisticamente significativas 

entre as células mononucleares e gigantes no que se refere à quantidade de marcação. 

Acrescenta-se, que a intensidade de expressão de algumas proteínas nos diferentes tipos 

celulares para alguns grupos de lesões permaneceu constante, ou seja, se expressaram 
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com uma mesma intensidade para os diferentes tipos celulares, o que de certa forma 

podemos sugerir uma possível situação de igualdade em relação ao estado metabólico. 

 A correlação estatisticamente significativa entre as células mononucleares e 

células gigantes em todos os grupos de lesões para o GLUT-1 e M-CSF, 

independentemente da intensidade ou da quantidade de células marcadas, refletem a 

importância dessas duas proteínas na patogênese dessas lesões. Apenas nas LCCGAs 

que não foi verificada uma correlação estatisticamente significativa entre as células 

mononucleares e gigantes para a proteína GLUT-3, tal fato pode ser atribuído de certa 

forma ao tamanho da amostra e mesmo assim os resultados do presente trabalho não 

apontaram tal diferença estatísticamente significativa na quantidade de marcação para a 

referida lesão por uma diferença muito pequena. Assim, acreditamos na sua 

participação, mesmo que pequena, na patogênese da lesão, aventa-se ainda que as 

LCCGAs foram as que apresentaram uma maior quantidade de casos (tabela 3) 

apresentando um maior número de células mononucleares positivas para o marcador 

GLUT-3, comparado aos outros grupos. 

 No tocante as correlações entre as diferentes proteínas estudadas (tabela 14 e 15) 

os resultados demonstraram um maior número de correlações estatisticamente 

significativas para a quantidade de células imunomarcadas comparadas à intensidade de 

expressão. De certa forma isso nos leva a sugerir que a quantidade de células 

mononucleares marcadas é mais importante na patogênese das lesões do que a 

quantidade de células gigantes marcadas. 

 Foi verificada uma correlação positiva e moderada estatisticamente significativa 

para a quantidade de marcação entre o GLUT-1 e GLUT-3 em todos os grupos de 

lesões. Isso demonstra, de certa forma que essas proteínas estariam envolvidas na 

patogênese dessas lesões. Muito provavelmente elas atuariam de forma sinérgica 

fornecendo energia para as células em intensa atividade metabólica. Correlações 

positivas e moderadas estatisticamente significativas entre o GLUT-1 e M-CSF e entre o 

GLUT-3 e MCS-F, ainda em relação à quantidade de marcação para as células 

mononucleares foram encontrados apenas no grupo das lesões periféricas. Isso poderia 

ser explicado devido a um maior infiltrado inflamatório presente nessas lesões em 

virtude de um fator irritante local. 

 Para a correlação da intensidade de marcação entre as diferentes proteínas foi 

constatada uma correlação positiva e moderada estatisticamente significativa entre 
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GLUT-1 e M-CSF apenas no grupo da LCCGNA, isso foi verificado tanto para as 

células mononucleares quanto para as células gigantes. De forma geral, os resultados 

apontam uma correlação estatisticamente significativa (tabela 14 e 15) entre GLUT-1 e 

GLUT-3, entre GLUT-1 e M-CSF em todos os grupos de lesões estudadas, com uma 

exceção para o grupo de LPCG que apontou, ainda, uma correlação estatisticamente 

significativa entre GLUT-3 e M-CSF. Segundo Richardson  et al (2011), é bem 

provável que o aumento da expressão destas proteínas (GLUT-1 e 3) seja resultado das 

células tentarem aumentar a absorção da glicose devido a uma diminuição da difusão de 

glicose através da matriz degenerada, devido a maiores exigências celulares das vias 

glicolíticas ou da estimulação por catabólitos e citocinas pró-inflamatórias como a IL-

1β. Essa teoria poderia servir de base para tentar justificar a correlação encontrada entre 

GLUT-3 e M-CSF em LPCG que apresenta um maior infiltrado inflamatório devido, 

supostamente, à presença de um fator irritante local.  A correlação estatisticamente 

significativa (tabela 14 e 15) observada entre o GLUT-1 e M-CSF em todos os grupos 

de lesões estudadas remete o fato de que tais proteínas atuem como moléculas 

estimulatórias na patogênese das lesões, assim, uma alta taxa metabólica observada nas 

lesões de natureza mais agressiva necessitaria de um maior fornecimento de energia, 

(representado pela expressão do GLUT-1) para a osteclastogênese e consequentemente 

para a reabsorção óssea (representado pela proteína M-CSF).  

 Cifuentes et al (2011), acrescentam que qualquer processo de proliferação 

celular, exige um maior fornecimento de energia para sustentá-lo. Como temos 

observado, no nosso estudo, o aumento da captação de glicose está associado com o 

aumento da expressão do GLUT-1 e 3. Tais proteínas permitiriam que as células 

escapassem dos mecanismos de indução da apoptose frente a um ambiente hipóxico, por 

exemplo. Segundo, Hoshi et al (2012), no que diz respeito as enzimas relacionadas ao 

metabolismo da glicose, alto metabolismo e aumento das taxas de utilização da glicose 

são as principais alterações em tumores que apresentam alto valor de absorção 

padronizado máximo (SUVmax). O transporte transmembranar mediado por 

transportadores específicos e considerado um dos mecanismos mais importantes para 

intensificar o fluxo de glicose nas células, isso justifica a maior atividade glicolítica 

celular encontrada nas lesões de natureza mais agressiva. 

No entanto, os mecanismos responsáveis pela entrada de glicose nas células das 

lesões com células gigantes ainda permanecem pouco esclarecidos. A hipóxia tumoral é 
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um importante fator ambiental no controle da expressão dos GLUTs (HARRIS, 2002). 

Contudo, a função dos GLUTs 1 e 3 na patogênese das lesões estudadas são 

preliminares, e até o momento não se tem conhecimento de outros estudos que 

relacionem a expressão desses marcadores com o M-CSF nas lesões de células gigantes.  

Apesar de não existir na literatura trabalhos relacionando LPCG com LCCG 

utilizando marcadores de atividade metabólica, é concernente sugerir que a expressão 

positiva do GLUT-1 e 3 nas lesões estudadas pode ser devido a uma adaptação 

metabólica às condições de hipóxia, bem como, a um elevado microambiente ácido, 

resultando no aumento da atividade osteoclática. Essa atividade foi demonstrada em 

nosso estudo através da elevada expressão do M-CSF em todos os grupos de lesões. 

Diante dessas considerações, sugere-se que mais estudos são necessários nessa área, 

buscando explicar os diferentes comportamentos biológicos das lesões centrais e 

periféricas de células gigantes, bem como esclarecer, exatamente, de que maneira se 

processam as interações entre os diferentes tipos celulares presentes nessas lesões. 

Sendo assim, faz-se necessário a realização de novas pesquisas para maiores 

esclarecimentos a respeito da importância do GLUT-1, GLUT-3 e do M-CSF na 

etiopatogênese dessas lesões. 
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7. CONCLUSÕES 

 

- De forma geral o GLUT-1, GLUT-3 e o M-CSF estão relacionados com a patogênese 

das lesões estudadas, sugere-se que tais proteínas exerçam o papel de moléculas 

estimulatórias. Os transportadores de glicose estariam envolvidos na captação de 

substrato para o fornecimento de energia, necessário para o metabolismo energético das 

células e a proteína osteoclastogênica estaria envolvida no mecanismo de reabsorção 

óssea encontrada nessas lesões. Portanto, a expressão positiva do GLUT-1 e GLUT-3 

nas lesões estudadas pode ser devido a uma alta demanda energética das células 

lesionais, uma adaptação metabólica as condições de hipóxia bem como a um elevado 

microambiente ácido, resultando no aumento da atividade osteoclástica através da 

elevada expressão do M-CSF em todos os grupos de lesões. 

 

- As diferentes formas de expressão das proteínas GLUT-1, GLUT-3 e M-CSF, em 

relação à sua quantidade e intensidade de marcação nos diferentes tipos celulares 

observada em todos os grupos de lesões poderiam justificar os diferentes padrões de 

agressividade, existente entre essas lesões. As células mononucleares estavam mais 

relacionadas à patogênese das lesões estudadas do que propriamente as células gigantes. 

 

- Todas as proteínas demonstraram que existe uma correlação positiva entre as células 

mononucleares e as células gigantes multinucleadas em todos os grupos de lesões. Para 

a interação entre tais células é mais importante a relação existente entre a sua 

quantidade de marcação do que, propriamente, a relação existente entre a sua 

intensidade de expressão, suscitando a possibilidade de existir um mecanismo de 

retroalimentação (feedback) positivo entre esses tipos celulares. 
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APÊNDICE 1 

 Ficha de contagem da quantidade e intensidade de marcação das células "PROTEÍNA" 

positivas.  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA ORAL 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa “ANÁLISE 

COMPARATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE GLUT-1, GLUT-3 E M-CSF EM 

LESÃO PERIFÉRICA E CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES", sob a 

orientação da Profª. Drª. Lélia Maria Guedes Queiroz. Sua participação é voluntária 

(você só participa, se quiser), o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. Essa pesquisa procura avaliar proteínas (substâncias) presentes na lesão 

periférica de células gigantes e lesão central de células gigantes com a finalidade de 

entender o desenvolvimento e a progressão desta doença (forma como a doença se 

comportará). Caso você decida aceitar o convite, não irá passar por nenhum tratamento 

clínico nem fará nenhuma cirurgia, sendo assim os riscos e o desconforto da sua 

participação serão mínimos. Iremos utilizar o material que já foi removido da sua boca 

durante biópsia (cirurgia para retirada de tumor). Sua participação é muito importante, 

pois assim podemos conhecer mais sobre essas doenças e caso exista alguma mudança 

no seu diagnóstico, você será comunicado e será providenciado o seu tratamento. Todas 

as informações colhidas ficarão guardadas em local seguro e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. 
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Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido. Se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, terá direito a indenização. 

 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para, Profª. Drª. Lélia Maria 

Guedes Queiroz no Departamento de Odontologia da UFRN, no endereço Av. Sen. 

Salgado Filho, nº 1787, Lagoa Nova, Natal – RN, ou pelo telefone (84)3215-4138. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFRN, localizado no Campus Universitário da UFRN, ou pelo telefone 

(84)3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu,_____________________________________________________________, 

declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

“ANÁLISE COMPARATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE GLUT-1, GLUT-3 E 

M-CSF EM LESÃO PERIFÉRICA E CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES". 

 

__________________________________________________________ 

                                     Assinatura do Participante 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Profª. Drª. Lélia Maria Guedes Queiroz 

Pesquisadora Responsável 

 

Av. Sen. Salgado Filho, nº 1787. Lagoa Nova, Natal/RN. CEP – 59056-000 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (Tel: 84-32153135) 

 

 


