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Resumo

RESUMO
As neoplasias de glândulas salivares exibem uma ampla variedade de comportamento
biológico e grande diversidade morfológica, suscitando o interesse em pesquisar estas lesões.
As células-tronco são a principal fonte para a geração e manutenção da diversidade celular,
distúrbios na regulação destas células podem levar à produção de células-tronco alteradas,
denominadas de células-tronco tumorais, que são capazes de originar o tumor. O papel das
células-tronco tumorais e das proteínas a elas associadas em neoplasias de glândulas salivares
não está ainda bem estabelecido. Desta forma, o objetivo deste estudo foi identificar células
do parênquima tumoral que exibiam características de células-tronco através da avaliação da
imunoexpressão do OCT4 e CD44, em uma série de casos de neoplasias de glândulas
salivares. A amostra foi constituída por 20 adenomas pleomórficos, 20 carcinomas
mucoepidermóides e 20 carcinomas adenóides císticos localizados nas glândulas salivares
menores e maiores. A expressão de OCT4 e CD44 foi avaliada através do percentual de
células positivas (PP) e da intensidade da expressão (IE), sendo realizado o somatório destes
escores, resultando na pontuação da imunomarcação total (PIT) que variou de 0 a 7. Todos os
casos estudados exibiram expressão positiva para OCT4 e CD44 e valores superiores aos
grupos controles, sendo observado que para o OCT4 as células luminais e não-luminais foram
imunomarcadas nos casos de adenomas pleomórficos e carcinomas adenóides císticos. Já a
imunoexpressão do CD44 foi evidenciada principalmente nas células não-luminais destas
lesões.

Nos

carcinomas

mucoepidermóides

para

ambos

marcadores,

verificou-se

imunorreatividade nas células epidermóides e intermediárias e ausência de marcação nas
células mucosas. Foi verificado também que as neoplasias localizadas nas glândulas salivares
maiores exibiram maior imunomarcação quando comparada com as lesões das glândulas
salivares menores apresentando diferença estatisticamente significativa (p<0,001). Na amostra
total e no grupo das glândulas salivares menores, as neoplasias malignas exibiram maior
imunorreatividade para OCT4 do que o adenoma pleomórfico. Não foram encontradas
diferenças estatisticamente significativas de imunoexpressões entre as lesões e entre suas
classificações histomorfológicas. Analisando a correlação entre OCT4 e CD44 foi observada
uma correlação positiva moderada (r=0,444) com significância estatística. A elevada
expressão de OCT4 e CD44 pode indicar que estas proteínas desempenham papel importante
na identificação de células-tronco tumorais, permitindo uma previsão do comportamento
biológico das neoplasias de glândula salivar.
Palavras-chave: Células-tronco tumorais, OCT4, CD44, imuno-histoquímica, glândulas
salivares.

Abstract

ABSTRACT
Salivary gland neoplasms exhibit a wide variety of biological behavior and a high
morphological diversity raises the interest in researching these lesions. The stem cells are the
main source for the generation and maintenance of cell diversity, disorders in the regulation of
these cells can lead to the production of altered stem cells, termed cancer stem cells capable of
generate the tumor. Researches on cancer stem cells and associated proteins have been
developed in some oral cancers; however, their role in salivary gland neoplasms is not well
established. Thus, the aim of this study was to identify the tumor parenchyma cells exhibiting
stem cell characteristics, by evaluating the immunoreactivity of OCT4 and CD44, in a number
of cases of salivary gland neoplasms. The sample consisted of 20 pleomorphic adenomas, 20
mucoepidermoid carcinomas and 20 adenoid cystic carcinoma located in minor and major
salivary glands. The expression of OCT4 and CD44 was evaluated by the percentage of
positive cells (PP) and the intensity of expression (IE), it is realized the sum of the scores,
resulting in the total score immunostaining (PIT) ranging 0-7. All studied cases showed
positive expression of OCT4 and CD44 and higher values than the control groups. It was
observed that for OCT4 luminal cells and non-luminal were immunostained in the case of
pleomorphic adenomas and adenoid cystic carcinoma. Already the immunoreactivity of CD44
was particularly evident in the non-luminal cells of these lesions. In mucoepidermoid
carcinomas for both markers, there was immunoreactivity in squamous and intermediate cells
and absence of staining mucous cells. For both markers, a statistically significant higher
immunostaining was verified in neoplasms located in the major salivary glands compared
with lesions in the minor salivary (p<0.001). At the total sample and in the group of minor
salivary glands, malignant neoplasms exhibited higher immunoreactivity for OCT4 than
pleomorphic adenoma. However, there was no statistically significant difference between the
lesions and between their classifications histomorphologic. Analyzing the correlation between
OCT4 and CD44 immunoexpressions, a statistically significant moderate positive correlation
(r = 0.444) was observed. The high expression of OCT4 and CD44 may indicate that these
proteins play an important role in identifying cancer stem cells, allowing a prediction of
biological behavior of salivary gland neoplasms.
Keywords: cancer stem cells, OCT4, CD44, immunohistochemical, salivary gland.
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1. INTRODUÇÃO
Os tumores de glândulas salivares (TGS) são relativamente incomuns, contudo,
representam provavelmente, as mais complexas das neoplasias humanas (BARNES et al.,
2005; NÓBREGA et al., 2010; SHISHEGAR et al., 2011). A complexidade das neoplasias de
glândula salivar é atribuída à heterogeneidade das células de origem destas lesões, associada à
capacidade destas células em diferenciar-se em vários subtipos morfológicos, os quais
resultam em diversos padrões histomorfológicos. Estes aspectos levam a uma freqüente
sobreposição de características microscópicas que podem ser verificadas entre várias
neoplasias e assim, tais características, associadas com a raridade do número de tumores
dificultam muitas vezes o seu diagnóstico (SPEIGHT, 2007; DWIVEDI et al., 2013;
BARROSO, 2014).
Os TGS compreendem de 2 a 6,5% dos tumores de cabeça e pescoço. A glândula
parótida tem se mostrado como a localização de maior acometimento em cerca de 60 a 80%
dos casos e entre 9 a 23% dos tumores acometem as glândulas salivares menores (BARNES
et al., 2005). Dentre as neoplasias de glândula salivar, os tumores benignos são os mais
freqüentes, correspondendo de 54 a 79% dos casos (JONES et al., 2008; De OLIVEIRA,
2012). Entre os tumores benignos o adenoma pleomórfico (AP) é a neoplasia mais frequente
das glândulas salivares maiores e menores (GOULART et al., 2011; SAHOO; RANGAN;
GADAD, 2013), enquanto o tumor maligno mais comum é o carcinoma mucoepidermóide
(CME) caracterizado pela variabilidade em seu comportamento clínico (GLEBER-NETTO et
al., 2012; BAI et al., 2013). O carcinoma adenóide cístico (CAC) é um dos tumores malignos
mais comuns e merece atenção distinta em função de seu aspecto microscópico e prognóstico
sombrio (SCHWARZ et al., 2011; MOSKALUK, 2013).
As células-tronco são células indiferenciadas, ou seja, células não especializadas,
encontradas em tecidos embrionários e extraembrionários e que apresentam duas propriedades
peculiares: capacidade de auto-renovação e potencial de diferenciação (SOUZA et al., 2003;
SAITO et al., 2015; ZHAO, CHAI, 2015). A regulação das células-tronco é fundamental para
a homeostase e função dos tecidos. Distúrbios na sua regulação podem levar à produção de
células com potencial proliferativo e muitos tumores são originados e/ou mantidos por
células-tronco alteradas e indiferenciadas, denominadas de células-tronco tumorais
(CLEVERS, 2011; DAI et al., 2014). Recentemente, estudos indicaram que as células-tronco
tumorais desempenham um papel relevante no desenvolvimento e progressão do câncer e que
diversos marcadores, tais como: ALDH, CD44, Bmi-1, CD133, OCT4, Nanog, SOX2, CD24,
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Snail, Twist, Keratin 14, Msi-1, Lgr5 e c-Met, são expressos em células-tronco tumorais
(KLONISCH et al., 2008; ADAMS et al., 2013; MAJOR, PITTY, FARAH, 2013; HUANG et
al., 2014).
O OCT4 é um fator de transcrição expresso em células-tronco embrionárias, células
germinativas e células-tronco humanas adultas. Tem sido associado a um elevado potencial
proliferativo, auto-renovação e com a progressão tumoral. A expressão deste marcador é
observada em vários tipos de câncer, incluindo câncer de mama, câncer colo-retal, bem como
câncer de cabeça e pescoço (SAWANT et al., 2015; RAVINDRAN et al., 2015). O CD44, um
marcador de superfície celular, tem sido usado para identificar células-tronco tumorais, pois
estudos relatam que há evidências de que as células tumorais que expressam CD44 exibem
um comportamento de células-tronco, além de ser considerado um marcador precoce de
proliferação de células-tronco tumorais (SOAVE et al., 2013; HUANG et al., 2014;
BASAKRAN, 2015).
Pesquisas acerca das células-tronco tumorais e das proteínas a elas associadas em
algumas neoplasias malignas orais têm sido desenvolvidas (SINHA et al., 2013;
PAPAGERAKIS et al., 2014; HUANG et al., 2014). No entanto, o papel dessas proteínas e
das células-tronco tumorais em neoplasias de glândulas salivares não está ainda bem
estabelecido (SOAVE et al., 2013; DAI et al., 2014).
Desta forma, considerando a importância das células-tronco tumorais na progressão
de tumores e a escassez de estudos utilizando estes marcadores para identificação destas
células em neoplasias de glândulas salivares, o objetivo deste estudo foi identificar e
quantificar células neoplásicas que expressam marcadores de células-tronco tumorais através
da avaliação da imunoexpressão do OCT4 e CD44, em uma série de casos de adenomas
pleomórficos, carcinomas adenóides císticos e carcinomas mucoepidermóides, visando
identificar a presença de células-tronco tumorais nestes tipos neoplásicos e fornecer subsídios
que auxiliem na compreensão das diferenças existentes no comportamento biológico destas
neoplasias.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Adenoma Pleomórfico
O AP é a neoplasia mais comum de glândula salivar representando cerca de 40 a 70%
de todos os tumores de glândula salivar (WANG et al., 2007; JONES et al., 2008;
SHISHEGAR et al., 2011; BARROSO, 2014; NIKOLIC et al., 2015).
Esta lesão acomete, com maior freqüência, pacientes entre 40 e 60 anos de idade,
sendo rara nas duas primeiras décadas de vida e incide mais em indivíduos do sexo feminino.
Clinicamente, apresenta-se como uma massa firme de crescimento lento e indolor. A maioria
dos casos ocorre na glândula parótida e quando acometem as glândulas salivares menores, o
palato é a localização mais freqüente, seguido pelo lábio superior e mucosa jugal (ERDEM et
al., 2011; PAPADOGEORGAKIS et al., 2011; SAHOO; RANGAN; GADAD, 2013).
Em um estudo de 599 casos de TGS benignos e malignos realizado por Oliveira et al.
(2009) em um período de 10 anos em Goiânia-GO, o AP foi o tumor mais freqüente
perfazendo um total de 403 casos (68,4%), incidindo mais no sexo feminino (63,3%), com
idade média de 41 anos e localizando-se principalmente na parótida (74%), seguida pela
glândula submandibular (18,1%) e glândulas salivares menores (7,9%).
Nóbrega et al. (2010) analisaram 83 casos de neoplasias de glândulas salivares
menores em Natal-RN, diagnosticados no período de janeiro de 1970 a dezembro de 2007. O
AP foi o subtipo histológico mais frequente, com 32 casos (38,6%), o sexo feminino foi o
mais acometido com 21 casos (36,2%), sendo o palato a localização mais comum com 18
casos (56,2%). As outras localizações anatômicas mais atingidas foram o lábio superior e a
mucosa jugal.
Quanto aos aspectos histopatológicos, o AP é composto de células epiteliais e
mioepiteliais que se arranjam em ninhos, cordões, lençóis celulares e estruturas ductiformes
que se organizam em diversos padrões atribuindo ao tumor diversidade citomorfológica e na
sua arquitetura. O componente epitelial exibe uma variedade de tipos celulares: basalóides,
escamosas, cuboidais, fusiformes, plasmocitóides e células claras. Este componente forma
estruturas tipo ductos, ninhos e áreas hipercelularizadas que podem constituir o maior volume
do tumor. O estroma do AP é variável podendo exibir áreas mixóides, fibrosas, hialinas,
condróides e condromixóides. Diferenciação escamosa, óssea e lipomatosa também podem
ser observadas. A presença de epitélio escamoso pode ser evidenciada, podendo ser difuso e
com formação de espaços císticos preenchidos por ceratina. Entre as células tumorais e no
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estroma, ainda podem ser observados, em alguns tumores, depósitos de material hialino e
eosinofílico (EVESON et al., 2005; ITO et al., 2009; ENESCU et al., 2014).
Os APs foram classificados histologicamente por Seifert et al. (1976) em 4 tipos com
base na diferenciação das células epiteliais e mioepiteliais e na quantidade e natureza do
estroma. O tipo I, conhecido como clássico, apresenta uma quantidade equilibrada entre as
células epiteliais e o componente estromal, contendo 30-50% de estroma. No tipo II ou
mixóide (rico em estroma), 80% do tumor corresponde a estroma predominantemente
mixóide. O tipo III, chamado de celular (rico em células), apresenta uma quantidade menor ou
igual a 20-50% de estroma. O tipo IV revela um estroma em proporções semelhantes ao tipo
III, mas apresenta uma diferenciação monomórfica focal no componente epitelial.
Comumente, o AP é circunscrito e encapsulado, contudo, nos TGS menor, esta cápsula
pode ser incompleta ou revelar infiltração pelas células tumorais (ITO et al., 2009; NEVILLE
et al., 2009).
A patogênese do AP ainda é incerta, assim como a influência de fatores relacionados à
sua malignização. Alguns estudos foram realizados buscando melhor compreender os
complexos mecanismos moleculares que envolvem a tumorigênese dos APs. Estes estudos
mostraram que cerca de 70% dos casos de APs apresentam cariótipos anormais e com o
aprimoramento das metodologias de investigação cromossômica este número deve aumentar.
As alterações mais comumente observadas compõem translocações balanceadas como t(3;8)
(p21;q12); t(8;9) (q12;p22) e t (5,8) (p13;q12); inversões envolvendo 12p12-p13 e 12q15q24; e alterações não balanceadas envolvendo 8p23 e 8q12 (KANDASAMY et al., 2007;
CHEUK, CHAN, 2007). A partir destas evidências foram identificados genes envolvidos nos
rearranjos balanceados. Dentre estes genes estão incluídos o PLAG1 (8q12) e o HMGIC
(12q14-q15) (VOZ et al., 1998; ASP et al., 2006; KANDASAMY et al., 2007; CHEUK,
CHAN, 2007; DECLERCQ et al., 2008).
O gene adenoma pleomórfico 1

(PLAG1)

tem

um

importante

papel

no

desenvolvimento dos APs. A ativação da expressão deste gene é resultado de uma
translocação cromossômica recorrente que pode envolver um grande número de diferentes
arranjos. Nas duas translocações mais freqüentes, t(3;8)(p21;q12) e t(5;8)(p13;q12), a troca
do promotor PLAG1, que é inativo nas glândulas salivares maduras, por um forte promotor
derivado da β-catenina (CTNNB1) e por um receptor de fator inibitório de leucemia (LIFR),
respectivamente, leva à expressão anormal do PLAG1 nas células tumorais (VOZ et al.,
1998; CHEUK, CHAN, 2007; ELLEDGE, 2009). Considerando que o gene PLAG1 age como
regulador transcricional, esta expressão ectópica provavelmente resulta na perda da regulação

36

de genes alvos (KAS et al., 1998; VOZ et al., 2000). Asp et al. (2006) e Kandasamy et al.
(2007) usando ensaios citogenéticos e moleculares demonstraram a heterogeneidade de
rearranjos que ocorrem no gene PLAG1 e que contribuem para o desenvolvimento de APs.
Persson et al. (2008) avaliaram um subgrupo de AP utilizando SKY (Spectral
karyotype), FISH (Fluorescence in situ hybridization) e aCGH (array-based Comparative
genomic hybridization). Neste estudo, os autores relataram que a fusão do gene FGFR1 com
o PLAG1 contribui para o desenvolvimento dos APs. Debiec-Rychter et al. (2001) e
Martins et al. (2005), em pesquisas utilizando análises imuno-histoquímicas e citogenéticas,
demonstraram

a

natureza clonal

de

diversas

células imunofenotípicas

dos

APs,

confirmando a teoria de que estes tumores compartilham uma origem celular única,
sendo a maioria proveniente de células progenitoras epiteliais do ducto basal capazes
de diferenciação em uma variedade de fenótipos somáticos.
A neoplasia apesar de benigna pode sofrer transformação maligna, ocorrendo este fato
em cerca de 10 a 13% dos casos. As variáveis clínicas que possuem correlação com aumento
do risco de transformação maligna, incluem o local, principalmente na glândula
submandibular, idade do paciente, sendo acometidos preferencialmente, indivíduos mais
idosos, o tamanho do tumor (tumores com mais de 4,5 cm de diâmetro), bem como a duração
do tumor, ou seja, casos com longo tempo de evolução e/ou aqueles submetidos a várias
cirurgias e com história de recorrência (EVESON et al., 2005; GOULART et al., 2011; KIM
et al., 2011; ENESCU et al., 2014).
Quando ocorre a transformação maligna do AP, o carcinoma ex-adenoma pleomórfico
é a sua contraparte maligna mais encontrada, apresentando comportamento agressivo,
metástases regionais e a distância em ossos, vísceras e pulmões. As características
histológicas citadas para a transformação maligna são: aumento do número de mitoses,
invasão da cápsula, estroma hialinizado, atipias celulares, necrose, intensa celularidade e
calcificações focais (EVESON et al., 2005; NEVILLE et al., 2009; KIM et al., 2011;
NIKOLIC et al., 2015).
A excisão cirúrgica é o tratamento indicado para o AP, entretanto, na glândula
parótida, essa remoção é complicada devido a presença do nervo facial. Sendo assim, nestes
casos, recomenda-se parotidectomia superficial com preservação do nervo. O prognóstico é
excelente com uma taxa de cura de mais de 95% e o risco de recorrência parece ser baixo para
os TGS menor (STENNERT et al., 2004; REGEZI; SCIUBBA; JORDAN, 2008; NEVILLE,
et al., 2009).
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2.2. Carcinoma Mucoepidermóide

O CME representa o tumor maligno mais comum em glândulas salivares (GLEBERNETO et al., 2012; BAI et al., 2013; ADAMS et al., 2015). As glândulas salivares maiores
são as mais acometidas, principalmente a glândula parótida, contudo, podem atingir também
as glândulas salivares menores e outros tecidos glandulares como as glândulas de
revestimento dos seios maxilares, glândulas lacrimais, pulmões, laringe, orofaringe,
nasofaringe e traquéia (BARROSO, 2014; MARUSE et al., 2015).
O tumor manifesta-se de forma assintomática, apresentando aumento de volume
principalmente na região do palato, de consistência firme e por vezes flutuante. A idade média
dos pacientes é de aproximadamente 45 anos, embora possa ocorrer tanto em crianças quanto
em adultos (BARNES, et al., 2005; NEVILLE et al., 2009).
Em relação às características histopatológicas, o CME apresenta três tipos celulares:
células mucosas, epidermóides e intermediárias que se arranjam em proporções variadas e
exibem disposição arquitetural diversificada, podendo formar estruturas císticas ou ninhos
sólidos. Os espaços císticos são revestidos por células mucosas, células intermediárias
basalóides ou cuboidais, e em menor quantidade, células epidermóides poligonais exibindo
escassa ceratinização. As células mucosas são grandes, com citoplasma pálido e núcleo
periférico deslocado. As células epidermóides exibem citoplasma eosinofílico abundante com
morfologia variando de arredondada a oval, por vezes assumindo um formato alongado
poligonal e em outras áreas podem se mostrar como células escamosas maduras. Já as células
intermediárias podem variar em aparência e tamanho, exibindo aspecto basalóide ou
epidermóide (BARNES, et al., 2005; ELLIS, AUCLAIR, 2008).
De acordo com o sistema de classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS),
CMEs são classificados como de baixo, médio ou de alto grau de malignidade, tendo como
base cinco aspectos histopatológicos: a presença de um componente cístico, invasão neural,
necrose, atividade mitótica e anaplasia. Ao mesmo tempo são atribuídas pontuações para cada
um destes parâmetros. De acordo com estas características e a soma de suas respectivas
pontuações, os CMEs dividem-se em baixo, intermediário e alto grau de malignidade
(GOODE, EL-NAGGAR, 2005) (Tabela 1).

38

Tabela 1. Características histopatológicas, valores pontuais e pontuações utilizadas na gradação
do CME de acordo com a OMS, 2005.
Características histopatológicas

Pontuação

Componente cístico < 20%

+2

Invasão neural

+2

Necrose

+3

Mitoses (4 ou + por 10 campos em grande aumento)

+3

Anaplasia

+4

GradaçãoTumoral

Pontuação

Baixa

0-4

Intermediária

5-6

Alta

7 ou mais

Fonte: Organização Mundial de Saúde (OMS), 2005.

Os CMEs de baixo grau apresentam formação de espaços císticos abundantes
revestidos predominantemente por células mucosas com áreas associadas às células
intermediárias. Os de grau intermediário exibem uma menor freqüência na formação de
espaços císticos associados às células intermediárias e epidermóides. E os de alto grau são
constituídos predominantemente por células epidermóides além de células mucosas arranjadas
em um padrão sólido e escassas formações císticas (ELLIS, AUCLAIR, 2008; NEVILLE et
al., 2009; MARUSE et al., 2015).
Os primeiros estudos citogenéticos em CMEs indicaram a presença freqüente de
rearranjos em 11q14-q21 e 19p12-p13, especialmente a translocação t(11;19)(q21;p12-13)
(KOMIYA et al., 2006). Tonon et al. (2003) identificaram os genes alvos da translocação
t(11;19). Dois genes estão envolvidos neste evento: MECT1 e MAML2 mapeados em 19p13
e 11q21, respectivamente. Esta translocação origina o gene quimérico MECT1-MAML2 que
possui o éxon 1 de MECT1 fusionado com os éxons 2-5 de MAML2. O produto desta fusão
MECT1-MAML2 altera o mecanismo normal da via de sinalização Notch, ativando genes
alvos-Nocht independentemente de sinais exógenos, representando assim, um novo
mecanismo de função Notch na tumorigênese (KOMIYA et al., 2006; ADAMS et al., 2013).
A sinalização Notch tem sido implicada na manutenção de um estágio indiferenciado de
células-tronco, decisão de divisão binária das células e indução de diferenciação, todas
importantes etapas da tumorigênese. A expressão do transcrito quimérico e a conseqüente
disfunção da via de sinalização Notch poderiam ser então responsáveis pelo desenvolvimento
do tumor (TONON et al., 2003).
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Verdorfer et al. (2009) avaliaram 19 amostras de CMEs por CGH, FISH em
núcleos interfásicos e RT-PCR para a detecção do transcrito fusionado MECT1-MAML2. A
análise de CGH demonstrou ganhos do cromossomo X e perdas de cromossomos inteiros ou
regiões nos cromossomos 1, 2 e 15, como as alterações mais freqüentes. O rearranjo MAML2
foi detectado em 37% dos tumores analisados por FISH interfásico, enquanto 58% das
amostras mostraram expressão do transcrito fusionado MECT1-MAML2. Os autores
concluíram que a presença do rearranjo MAML2, como também do transcrito fusionado
MECT1-MAML2 pode ser um marcador clínico de predição útil para o comportamento
biológico desses tumores.
Recomenda-se para o tratamento do tumor a excisão cirúrgica com margem de
segurança, podendo ainda ser associado o esvaziamento dos linfonodos regionais em caso de
metástases para estas estruturas. Para os tumores classificados como de alto grau de
malignidade, a radioterapia pode auxiliar no tratamento (MARUSE et al., 2015). O
prognóstico dos pacientes com CME é influenciado pelo estágio clínico e grau
histopatológico, uma vez que os pacientes com tumores de alto grau apresentam taxa de
recorrência e metástase maiores (GOODE, EL-NAGGAR, 2005; LIU et al., 2014).
2.3. Carcinoma Adenóide Cístico

Dentre os tumores malignos que afetam as glândulas salivares, o CAC é considerado
uma das neoplasias mais comuns, correspondendo cerca de 20% de todas as neoplasias
malignas nesta localização (BIANCHI et al., 2008; VOLKER et al., 2009; MARTÍNEZRODRÍGUEZ et al., 2011; DAI et al., 2014). Pode ocorrer em qualquer glândula salivar
maior, como também nas glândulas salivares menores, especialmente no palato, bem como
em outros locais como glândulas mucosas do trato aerodigestivo superior, glândulas lacrimais
e mama (SCHWARZ et al., 2011; BARROSO, 2014; COCA-PELAZ et al., 2015).
O CAC acomete principalmente adultos entre a quinta e sexta décadas de vida, embora
algumas vezes crianças e adolescentes possam ser afetados. Alguns autores afirmam que não
há predileção de ocorrência em relação ao sexo, já outros, observam uma discreta predileção
pelo sexo feminino (BOKO et al., 2004; BIANCHI et al., 2008; SHISHEGAR et al., 2011).
Clinicamente se apresenta como uma massa de crescimento lento, persistente e
assintomática. Contudo, a sintomatologia dolorosa pode estar presente pelo fato do tumor ser
infiltrativo nos tecidos e tender à invasão perineural e, em alguns casos, intraneural. Exibe,
frequentemente, crescimento invasivo, recorrência, metástase tardia à distância, tendência a
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apresentar invasão perineural em estágios precoces e disseminação hematogênica, sendo rara
a invasão para linfonodos cervicais (QURESHI et al., 2005; VOLKER et al., 2009; FREITAS,
2011; De OLIVEIRA, 2012; DAI et al., 2014).
Em um estudo de 392 casos de tumores benignos e malignos de glândula salivar
realizado por Shishegar et al. (2011) por um período de 06 anos em uma população do sul do
Irã, o carcinoma adenóide cístico foi o tumor maligno mais freqüente, perfazendo um total de
50 casos (40%) de todos os 125 tumores malignos encontrados, localizando-se principalmente
nas glândulas salivares menores (72%).
Histopatologicamente, caracteriza-se pela proliferação de dois tipos celulares
principais: ductal e mioepitelial ou luminal e não-luminal, apresentando-se com núcleos
hipercromáticos e angulares, citoplasma escasso, proliferando em forma de lençóis ou ilhas
em meio a um estroma hialino abundante. Estas células encontram-se dispostas em
configurações morfológicas variadas e exibem três padrões histológicos diferentes,
classificados em cribriforme, tubular e sólido (SCHWARZ et al., 2011).
O padrão cribriforme exibe ninhos de células epiteliais arranjadas concentricamente
formando numerosos espaços cilíndricos dando um aspecto de “queijo suíço”. Estes espaços
são na sua maioria pseudocistos que apresentam no seu interior proteoglicanas e material
semelhante à membrana basal. As células que envolvem estes pseudocistos são células
mioepiteliais de núcleo basofílico ovóide e citoplasma escasso. Os espaços ductais são
preenchidos por material mucinoso eosinofílico e cercados por células cuboidais (BARNES,
et al., 2005; NEVILLE et al., 2009; MOSKALUK, 2013).
No padrão tubular as células são idênticas àquelas do padrão cribriforme, contudo
diferem no arranjo. Este subtipo é formado por estruturas ductiformes ou tubulares envoltas
por um estroma hialino. Os espaços tubulares são cercados por células do tipo epitelial
luminal, que por sua vez são cercadas por uma camada periférica de células mioepiteliais
(BARNES, et al., 2005; REGEZI; SCIUBBA; JORDAN, 2008).
No padrão sólido observam-se células mioepiteliais ou não-luminais, formando lençóis
ou ninhos de tamanhos e formatos variados e, ocasionalmente, áreas de necrose podem ser
vistas dentro de ninhos sólidos. As células tumorais são pequenas com núcleo hipercromático
denso, cuja morfologia varia de cuboidal a basalóide. A formação ductal é mínima. Um pior
prognóstico tem sido associado a este tipo histológico (BARNES, et al., 2005; REGEZI;
SCIUBBA; JORDAN, 2008; NEVILLE et al., 2009; MOSKALUK, 2013).
Apesar de existirem esses três padrões distintos constituindo subtipos histológicos
diferentes, a presença simultânea de mais de um padrão histológico em um único tumor
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comumente é observado e, neste caso, a classificação deve ser feita baseando-se no padrão
predominante (BOKO et al., 2004; NEVILLE et al., 2009).
De acordo com os padrões morfológicos, os CACs são divididos em três níveis de
gradação histopatológica que estão associados ao prognóstico da lesão. O grau I corresponde
aos tumores que exibem padrão predominantemente tubular, com áreas cribriformes, e
gralmente possuem comportamento menos agressivo e bom prognóstico. O grau II exibe
predominantemente o padrão cribriforme, com áreas tubulares e algumas áreas sólidas
dispersas. O grau III caracteriza-se pelo predomínio do padrão sólido e geralmente são mais
agressivos, com prognóstico reservado (EL-NAGGAR, HUVOS, 2005).
O CAC apresenta tendência à invasão perineural e diferentemente dos outros TGS,
esta neoplasia tem a capacidade de se infiltrar no nervo além das margens do tumor. Esta
característica explica, em parte, as altas taxas de recorrência desta lesão e a sintomatologia
dolorosa, por vezes relatada pelos pacientes (BARNES, et al., 2005; ELLIS, AUCLAIR,
2008). A natureza infiltrativa do CAC é responsável pela característica tumoral de
disseminação local recorrente, a qual pode ocorrer anos após o tratamento cirúrgico e a
radioterapia inicial. Metástase tardia à distância é comum, sendo o pulmão o local mais
comumente afetado (NEVILLE et al., 2009; MOSKALUK, 2013; DAI et al., 2014).
Em tumores de glândulas salivares, a aneuploidia é geralmente associada a estágios e
graus avançados, como também com o risco aumentado de recorrência e diminuição da
sobrevida. Em CACs, tem sido relatada uma associação entre aneuploidias e um
comportamento mais agressivo (ENAMORADO et al., 2004).
Estudos utilizando CGH em CAC identificaram perdas em 12q12-q14, 6q23-q25 e
13q21-q22 e ganhos do cromossomo 19 (CHEUK, CHAN, 2007). No estudo de Rutherford et
al. (2005) foi realizada uma análise extensiva de LOH em 58 CACs, usando um painel de
28 marcadores de microssatélites. Os autores identificaram 66% de perda genética ao todo,
sugerindo locos preferenciais de genes supressores tumorais envolvidos na patogênese deste
tipo de tumor. Os autores combinaram os resultados na análise de LOH com a análise de
expressão gênica em microarrays em CAC.

Um número de genes em 12q12-q13 foi

encontrado com expressão diminuída, incluindo genes regulatórios como Homeobox
C5(HOXC5) e Activin A Receptor Type II-like I (ACVRL1), e genes relacionados à
diferenciação celular fenotípica como Aquaporin 5 (AQP5) e Keratin 7 (KRT7). Em 12q24
foi observada a redução da expressão dos genes TCF-1, ZNF10/KOX1, OAS1 e P2RX4
sugerindo que há uma forte regulação negativa destes genes em CAC.
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Rao et al. (2008) utilizaram CGH e FISH em 53 casos de CACs primários. As
alterações mais frequentemente encontradas foram perda de 1p32-p36 em 44% dos casos,
seguido de 6q23-q27 e 12q12-q14. Os ganhos mais freqüentes foram nos cromossomos 8 e
18. Dessas alterações, a perda de 1p32-p36 foi a única anormalidade significativamente
associada a uma pior sobrevida dos pacientes com CAC.
A anormalidade citológica mais comum é uma translocação entre os cromossomos 6 e
9 resultando na fusão das proteínas MYB-NFIB. Esta translocação ocorre em 33 a 100% das
amostras de CACs primários e sua expressão não está correlacionada com o grau de
agressividade. MYB é um fator de transcrição que regula os genes envolvidos na proliferação,
diferenciação e apoptose. A translocação t(6;9) tipicamente resulta em perda do éxon 15 na
proteína MYB (ADAMS et al., 2013).
A ressecção total consiste no tratamento de escolha para o CAC, contudo o tipo de
tratamento varia de acordo com o estágio do tumor, sendo a cirurgia e radioterapia póscirúrgica os métodos mais comumente utilizados. A quimioterapia e as terapias moleculares
apresentam baixos índices de sucesso (NEVILLE et al., 2009; MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ et
al., 2011). Os tumores que consistem em mais de 30% do padrão sólido estão associados com
aumento da agressividade e menor sobrevida e a presença de invasão perineural tem sido
considerada como um possível fator de prognóstico desfavorável (ADAMS et al., 2013).
2.4. Células-Tronco

As células-tronco são células indiferenciadas, ou seja, células não especializadas, que
podem ser definidas por duas propriedades peculiares: capacidade de auto-renovação e
potencial de diferenciação (Figura 1). A auto-renovação é a capacidade que as células-tronco
têm de proliferar, gerando células idênticas à original. O potencial de diferenciação é a
capacidade que as células-tronco têm de, quando em condições favoráveis, gerar células
especializadas e de diferentes tecidos (BLUTEAU et al., 2008; SOARES et al., 2013; SAITO
et al., 2015). A existência das células-tronco foi demonstrada pela primeira vez no sistema
hematopoiético a partir de estudos que revelaram que as células da medula óssea podem
originar múltiplas linhagens descendentes do sangue mantendo a sua capacidade de autorenovação (ZHAO, CHAI, 2015).
Elas podem se dividir tanto simétrica quanto assimetricamente (LEE et al., 2011). A
divisão simétrica aumenta o número de células-tronco no nicho, enquanto a divisão
assimétrica mantém o número de células-tronco inalterado e gera células com diferentes
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propriedades (SOUZA et al., 2003; BLUTEAU et al., 2008; SOARES et al., 2013). Estas
células, objeto de estudo de várias pesquisas recentes, são consideradas por pesquisadores
como uma estratégia em potencial para combater muitas doenças, devido a sua capacidade de
renovação fisiológica e diferenciação, uma vez que produzem numerosas progênies
diferenciadas durante toda a vida (KOLYA, CASTANHO, 2007; LO, PARHAM, 2009;
NOURI; BANERJEE; HATEFI, 2015).

Figura 1. Representação esquemática das propriedades peculiares das
células-tronco. Fonte: Stevens (2015).

Levando-se em consideração algumas distinções, como a capacidade de produzir
linhagens de células diferenciadas, quantas diferentes vias podem seguir, e para qual porção
de um organismo funcional elas podem contribuir, as células-tronco classificam-se em
totipotentes, pluripotentes, multipotentes e unipotentes (SOUZA et al., 2003; SERAKINCI,
KEITH, 2006; SAITO et al., 2015).
As células-tronco totipotentes são o único tipo capaz de originar um organismo
completo, uma vez que têm a capacidade de gerar todos os tipos de células e tecidos do corpo,
incluindo tecidos embrionários e extraembrionários, por exemplo, a placenta. Os únicos
exemplos de células-tronco totipotentes são o óvulo fecundado (zigoto) e as primeiras células
provenientes do zigoto, até a fase de 16 células da mórula inicial que corresponde a um
estágio bem precoce do desenvolvimento embrionário, antes do estágio de blastocisto
(GAGE, 2000; ROBEY, 2000; SOUZA et al., 2003) (Figura 2).
As células-tronco pluripotentes têm a capacidade de gerar células dos três folhetos
embrionários (ectoderma, mesoderma e endoderma), tecidos primordiais do estágio inicial do
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desenvolvimento embrionário, que darão origem a todos os outros tecidos do organismo. Em
oposição às células-tronco totipotentes, as células pluripotentes não podem originar um
indivíduo como um todo, porque não conseguem gerar tecidos extraembrionários. O maior
exemplo de células-tronco pluripotentes são as células da massa celular interna do
blastocisto, as chamadas células-tronco embrionárias (GAGE, 2000; ROBEY, 2000;
JAENISCH, YOUNG, 2008) (Figura 2).

Figura 2. Células-tronco totipotentes (zigoto e mórula).
Células-tronco pluripotentes/ embrionárias (blastocisto).
Fonte: Stevens (2015).

As células-tronco embrionárias são células pluripotentes dotadas de grande
plasticidade, que apresentam características essenciais, como uma ilimitada capacidade de
proliferação em cultura sem perder a pluripotência, possibilidade de diferenciação em tipos
celulares específicos, além de formar os derivados dos três folhetos embrionários (SLACK,
2000; LO, PARHAM, 2009). Esses aspectos tornaram as células-tronco embrionárias uma
poderosa ferramenta de pesquisa e uma promissora fonte de tecidos para transplantes
(SOONG et al., 2012; OGAKI et al., 2013). Estas células expressam um conjunto de fatores
de transcrição específicos, incluindo Oct4, Nanog e Sox2, os quais estão associados com
pluripotência e regulação positiva da sua própria expressão, reprimindo a expressão de genes
que promovem a diferenciação (BOYER et al, 2005; WANG et al, 2012).
Além do embrião, as células-tronco também são encontradas em vários órgãos e
tecidos no indivíduo adulto, onde participam da homeostase tecidual, gerando novas células
devido à renovação fisiológica ou em resposta a uma injúria. Tais populações celulares
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indiferenciadas mantidas no organismo adulto são denominadas células-tronco adultas
(SOUZA et al., 2003; WANG, WAGERS, 2011; KLEIN, SIMONS, 2011). Recentemente,
cientistas desenvolveram uma técnica para reprogramar geneticamente células adultas para
um estado pluripotente. As células geradas por essa técnica são chamadas de células-tronco de
pluripotência induzida (iPS, da sigla em inglês induced pluripotent stem cells) e apresentam
características muito parecidas com as células-tronco pluripotentes extraídas de embriões
(JAENISCH, YOUNG, 2008; YU, THOMSON, 2008; SAITO et al., 2015).
As iPS foram originadas da necessidade de se transpor as barreiras éticas e legais do
uso de embriões humanos. Os experimentos que deram origem à ovelha Dolly mostraram que
células somáticas poderiam ser reprogramadas pela transferência do seu conteúdo nuclear em
oócitos ou por fusão com células-tronco embrionárias. A partir desse conhecimento,
verificou-se que existem fatores comuns entre óvulos e células-tronco embrionárias que
conferem pluripotência ou totipotência. Dessa forma, não haveria necessidade do uso de
embriões e não haveria a preocupação de rejeição quando do uso de enxertos alógenos, pois
seria possível desenvolver células pluripotentes a partir das próprias células do paciente
(COWAN et al. 2005).
Takahashi e Yamanaka (2006) desenvolveram uma técnica revolucionária para a
produção de células pluripotentes, através da reprogramação genética de células adultas de
camundongos e, em 2007, de células humanas. As células foram reprogramadas pela adição
de quatro genes chamados OCT4, SOX2, C-MYC e KLF4, através do uso de vetores virais,
ou

seja,

vírus

modificados

que

transportam

os

fatores

para

dentro

da

célula a ser reprogramada. A reprogramação pode ser feita com diferentes tipos celulares,
mas, em geral, são usadas células da pele. As células derivadas por esse método, as iPS são
muito similares às células-tronco embrionárias, apresentando as mesmas características de
auto-renovação e potencial de diferenciação (JAENISCH, YOUNG, 2008; YU, THOMSON,
2008) (Figura 3).
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Figura 3. Esquema mostrando o uso de vetores virais com fatores de
transcrição para gerar células iPS a partir de células da pele.
Fonte: Stevens (2015).

As células-tronco multipotentes têm a capacidade de gerar um número limitado de
células especializadas. Elas são encontradas em quase todo o corpo, sendo capazes de gerar
células dos tecidos de que são provenientes (Figura 4). São responsáveis também pela
constante renovação celular que ocorre em nossos órgãos. As células da medula óssea, as
células-tronco neurais do cérebro, as células do sangue do cordão umbilical e as
mesenquimais são exemplos de células-tronco multipotentes (SOUZA et al., 2003; KOLYA,
CASTANHO, 2007; SAITO et al., 2015).

Figura 4. Esquema mostrando diferentes fontes de célulastronco adultas (multipotentes) no corpo. Fonte: Stevens
(2015).
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As células-tronco unipotentes são células progenitoras ou amplificadoras transitórias,
sendo encontradas na maioria dos tecidos adultos. Possuem capacidade de originar apenas um
tipo de tecido, sendo assim, responsáveis por parte da regeneração tecidual nos organismos
(TAKAHASHI, YAMANAKA, 2006).
Normalmente, entre uma célula-tronco e sua progênie totalmente diferenciada existe
uma população intermediária conhecida como células amplificadoras transitórias, que
possuem uma capacidade proliferativa mais limitada e um potencial de diferenciação restrito.
A presença destas células amplificadoras transitórias também explica como um tecido pode
manter uma produção elevada de células diferenciadas a partir de um pequeno número de
células-tronco. Como, normalmente, as células-tronco possuem um ciclo celular lento, muitas
das células em divisão em um determinado tecido são células amplificadoras transitórias que
estão destinadas a se diferenciar após um determinado número de divisões (SLACK, 2000;
HSU, FUCHS, 2012).
O avanço tecnológico da ciência tem proporcionado benefícios consideráveis para a
humanidade, através da introdução de novas vacinas e terapias, levando a um aumento da
expectativa de vida e à melhora na saúde das pessoas em todo o mundo. Pesquisas têm sido
realizadas acerca da terapia com células-tronco, obtendo-se resultados animadores no que se
refere à cura e ao tratamento sem precedentes de determinadas doenças (NOURI;
BANERJEE; HATEFI, 2015; ISLAM et al., 2015a). As células-tronco têm demonstrado ser
um biomaterial promissor na medicina regenerativa. A melhora da taxa de proliferação e o
sucesso da diferenciação de células transplantadas representa um grande desafio para o futuro
desenvolvimento da engenharia de tecidos (LEONIDA et al., 2013).
2.5. Células-Tronco Tumorais

Além da importante função das células-tronco no desenvolvimento embrionário e na
homeostase do tecido adulto, as suas significativas propriedades mitóticas podem
potencialmente participar na formação de tumores (CLEVERS, 2011; TSAI et al., 2014).
Apenas 10% das mortes relacionadas ao câncer são resultantes de tumores primários, a
maioria é causada por tumores metastáticos. Acredita-se que o poder metastático das células
tumorais é atribuído a características de uma subpopulação de células-tronco conhecidas
como células-tronco tumorais (SELL, 2010; MOGHBELI et al., 2014).
Esta subpopulação de células-tronco tumorais compartilha muitas características de
células-tronco normais, incluindo a ativação das principais vias de sinalização celular, tais
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como Wnt, Notch, Hedgehog, TGF-β, PI3K/Akt/mTOR, dentre outras. Desregulação de
algumas dessas importantes vias de sinalização em células-tronco tumorais tem envolvimento
com a tumorigênese, pois alterações nessas vias de sinalização nessa subpopulação tumoral
contribuem também para a desregulação de sua proliferação. (SINHA et al., 2013;
ALMANAA, GEUSZ, JAMASBI, 2013; ISLAM et al., 2015a). Contudo, as células-tronco
tumorais se comportam como células-tronco normais em muitos outros aspectos, como no
transporte de substâncias através da membrana, reparação do DNA, capacidade de regular a
auto-renovação, diferenciação em resposta a mutações oncogênicas e aos estímulos externos
(HUANG et al., 2014; MOGHBELI et al., 2014; KOBAYASHI, NORONHA, 2015). Assim,
um subconjunto específico de células tumorais com características de células-tronco pode
desempenhar um papel na iniciação do tumor, progressão e recorrência. Estas células variam
em morfologia, tamanho, composição da membrana, expressão do antígeno e comportamento
(CAMPBELL et al., 2007).
A maioria dos tumores malignos é composto por uma variedade de tipos de células
com distinções genéticas, epigenéticas e morfológicas, bem como comportamentos variados.
Os dois conceitos mais comuns que podem explicar essa heterogeneidade e patogênese do
câncer são: o modelo de evolução clonal e a hipótese de células-tronco tumorais (ISLAM et
al., 2015a).
O modelo de evolução clonal indica que as células tumorais adquirem ao longo do
tempo várias combinações de mutações dentro de um tumor. De acordo com este conceito, na
iniciação do câncer ocorrem múltiplas mutações em uma única célula aleatória, sendo esta
célula denominada de célula transformada. Esta célula transformada tem uma seletiva
vantagem de crescimento sobre as células normais adjacentes. Com a progressão do tumor, a
instabilidade genética e a proliferação descontrolada permitem a produção de células com
alterações

genéticas

adicionais

e,

por

conseguinte,

com

novas

características

comportamentais. Casualmente, estas células podem deixar um grande número de
descendentes. As novas mutações podem proporcionar resistência a terapias e insensibilidade
ao sinal apoptótico. Assim, novas subpopulações com variadas células podem ser formadas e
outras subpopulações podem sofrer redução, resultando na heterogeneidade do câncer.
Através deste processo, qualquer célula tumoral pode potencialmente se tornar invasiva e
causar metástase ou tornar-se resistente às terapias e causar recorrência (CAMPBELL et al.,
2007; ISLAM et al., 2015a).
Por outro lado, a hipótese de células-tronco tumorais é um conceito progressivo que
leva em consideração vários fatores relacionados com a biologia celular dos tumores humanos
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(O'CONNOR et al., 2014). A hipótese de células-tronco tumorais descreve que uma
subpopulação específica de células tumorais com propriedades semelhantes às células-tronco,
chamadas de "células-tronco tumorais", pode levar a iniciação do tumor, progressão e
recorrência. Por definição, estas células têm a capacidade de se auto-renovarem
indefinidamente e de se diferenciarem em diferentes linhagens de células, características de
células-tronco adultas normais. Estas propriedades de auto-renovação e diferenciação, por sua
vez levam à produção de todos os tipos de células do tumor, gerando a heterogeneidade do
câncer (ISLAM et al., 2015a). Recentes pesquisas sugerem que parte dos mecanismos de
recidiva e metástases em alguns tipos de tumor podem ser devido às células-tronco tumorais
(MAJOR, PITTY, FARAH, 2013; HUANG et al., 2014)
É importante isolar e identificar células-tronco tumorais para o estudo preciso das suas
propriedades. Diferentes métodos e técnicas têm sido utilizados para detectar estas células
(ISLAM et al., 2015a) (Tabela 2). O método “padrão ouro” atual para identificar célulastronco tumorais é através do transplante de séries de células tumorais em modelos animais.
Como este modelo de xenotransplante é uma definição operacional, provavelmente subestima
o número total de células-tronco tumorais e é tendenciosa para a detecção de células-tronco
tumorais com comportamento biológico mais agressivo (TAKAISHI et al., 2009). Célulastronco tumorais também podem ser identificadas através de marcadores de superfície
incluindo CD34, CD133, CD24, CD29, CD31 e CD44. O CD44 é considerado um marcador
chave para identificação de células-tronco tumorais em carcinomas epidermóides de cabeça e
pescoço (SZAFAROWSKI, SZCZEPANSK, 2014). Os métodos empregados apresentam
vantagens e desvantagens com base na sua configuração experimental e uma combinação
destes métodos seria mais confiável para detectar e isolar células tronco-tumorais (ISLAM et
al., 2015a) (Tabela 2).
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Tabela 2. Métodos utilizados para detectar e isolar células-tronco tumorais.
Abordagem

Método

Classificação citológica

Citometria de fluxo
Classificação

celular

por

ativação

magnética (MACS)
Funcional

Ensaio de formação de colônias
Ensaio de microesfera
Ensaio de população lateral (SP)
Ensaio de resistência terapêutica
Xenotransplante

Molecular

RT-PCR
qRT-PCR

Baseado em imagem

Imagem microscópica
Imuno-citoquímica
Imuno-histoquímica

Filtração

Micro-filtro
Micro-chips

Fonte: Adaptado de Islam et al.(2015a)

Ensaios funcionais foram recentemente avaliados em estudos sobre células-tronco do
câncer. Diversos estudos utilizando rastreamento de linhagem genética em diferentes modelos
de ratos demonstraram a existência de células-tronco tumorais em tumores sólidos (BECK,
BLANPAIN, 2013).
O termo “células-tronco tumorais” refere-se às propriedades funcionais das células e
não à sua origem (SINHA et al., 2013). A origem precisa das células-tronco tumorais é ainda
uma questão controversa. Existem três hipóteses principais para a origem das células-tronco
tumorais: (1) transformação maligna de células-tronco normais; (2) desdiferenciação de
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células tumorais maduras a partir da transição epitélio-mesenquimal; (3) células tumorais
pluripotentes induzidas (ISLAM et al., 2015b).
A primeira hipótese acerca da origem das células-tronco tumorais propõe que estas
células são o produto da transformação maligna de células-tronco adultas (TODARO et al.,
2007). Smalley e Ashworth (2003) foram os primeiros a sugerirem que as células-tronco
tumorais podem derivar de células-tronco normais que adquiriram mutações e perderam a sua
capacidade de auto-regulação da proliferação celular. Atualmente, mais estudiosos sustentam
a hipótese de que as células-tronco tumorais originam-se de células-tronco adultas que foram
submetidas à acumulação de diferentes graus de alterações epigenéticas e genéticas. Por outro
lado, estudos realizados descobriram que as células progenitoras de células-tronco tumorais
podem readquirir a capacidade de auto-renovação através de novas mutações genéticas e
modificações epigenéticas (KRIVTSOV et al., 2006; ISLAM et al., 2015b). Desta forma, na
primeira hipótese observam-se células-tronco produzindo células progenitoras/ amplificadoras
transitórias para gerar células diferenciadas maduras. Durante a patogênese tumoral, as
alterações genéticas e/ou epigenéticas em células-tronco ou progenitoras levam a produção de
células desreguladas com vários graus de aberrações e perda de muitos traços de células
normais. O fenótipo final é uma lesão pré-maligna. Com o acúmulo de mutações, as célulastronco pré-malignas podem ser convertidas em células-tronco tumorais (ISLAM et al., 2015b)
(Figura 5 - Ia e Ib).
A segunda hipótese para a origem das células-tronco tumorais é que estas células são
oriundas das células do próprio tumor através da desdiferenciação celular a partir da transição
epitélio-mesenquimal (ISLAM et al., 2015b). A transição epitélio-mesenquimal é considerada
um processo importante na evolução neoplásica, uma vez que a célula epitelial assume o
fenótipo de uma célula mesenquimal e ganha a capacidade de mobilidade e invasão. Durante
este processo, as células quebram as junções célula-célula e célula-matriz e migram para outro
lugar. É justamente no decorrer da progressão tumoral que algumas células-tronco tumorais
adquirem a habilidade para invadir tecidos e gerar metástases (SATPUTE et al., 2013). As
células-tronco tumorais podem produzir células progenitoras que por sua vez geram diferentes
subpopulações de células tumorais. As células progenitoras são células parcialmente
diferenciadas e que se dividem para produzir células maduras. As mutações adicionais em
células progenitoras levariam à transformação e propiciariam as células a voltarem a adquirir
o potencial de auto-renovação das células-tronco tumorais por desdiferenciação (ISLAM et
al., 2015b) (Figura 5- II).
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De acordo com a terceira hipótese a origem das células-tronco tumorais está
relacionada com o desenvolvimento recente de células-tronco pluripotentes induzidas (iPS).
Caracteriza-se pela conversão de células somáticas normais em células-tronco tumorais por
reprogramação celular, desta forma, a expressão induzida por fatores de transcrição (OCT3/4,
SOX2, c-MYC e KLF4) em células somáticas normais podem produzir células-tronco
tumorais (TAKAHASHI, YAMANAKA, 2006; ISLAM et al., 2015b) (Figura 5- III).

Figura 5. Representação esquemática das três hipóteses acerca da origem das células-tronco
tumorais. Fonte: Islam et al.(2015b).

A identificação de marcadores de células-tronco tumorais e das suas funções nos
mecanismos moleculares da tumorigênese é fundamental para a compreensão do
comportamento da célula neoplásica no microambiente tumoral e para o desenvolvimento de
novas modalidades terapêuticas. O conhecimento das células-tronco tumorais e seus
marcadores podem ajudar a diferenciar os tumores pelo tipo, levando em consideração a sua
localização. Também é possível avaliar o grau de agressividade do tumor de acordo com o
fenótipo destas células (MOGHBELI et al., 2014; KOBAYASHI, NORONHA, 2015).
Pesquisadores descobriram vários marcadores para as células-tronco tumorais, porém ainda há
muito a ser pesquisado, e talvez nem exista um marcador universal, já que eles variam entre
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cada tipo de tumor e até de paciente para paciente (EBBEN et al., 2010; KOBAYASHI,
NORONHA, 2015).
Diversos marcadores de células-tronco tumorais, como, por exemplo, ALDH, CD44,
Bmi-1, CD133, OCT4, Nanog, SOX2, CD24, Snail, Twist, Keratin 14, Msi-1, Lgr5 e c-Met
têm sido identificados como passíveis de utilização para a informação diagnóstica e
prognóstica em câncer de pulmão, mama, gástrico, leucemia, carcinomas de cabeça e pescoço,
dentre outros (MAJOR, PITTY, FARAH, 2013; DAI et al., 2014; PAPAGERAKIS et al.,
2014).
Foi constatado que as células-tronco tumorais são resistentes à radioterapia e à
quimioterapia, podendo explicar o reaparecimento da doença, visto que, além de não eliminálas completamente, quantidades mínimas de células-tronco tumorais podem repovoar um
tumor (BACCELLI, TRUMPP, 2012; SATPUTE et al., 2013). Os tratamentos terapêuticos
além de não serem totalmente eficazes ainda podem provocar mutações genéticas e a
expansão dessas células, resultando em uma terapia de resistência adquirida. Por isso,
caracterizar as células-tronco tumorais e identificar as vias moleculares que mantêm essas
células são passos importantes para a eficácia dos tratamentos (RYCAJ, TANG, 2014).
Como o diagnóstico em estágios iniciais aumenta muito as chances de cura do câncer,
a identificação das células-tronco tumorais em meio a um tumor é alvo para o
desenvolvimento de tratamentos mais promissores (SATPUTE et al., 2013). A eliminação de
células-tronco tumorais significaria a erradicação da doença, mas o maior desafio é encontrar
tratamentos que eliminem apenas as células-tronco tumorais, sem interferir com as célulastronco normais, uma vez que ambas compartilham várias vias, tais como aquelas envolvidas
na

auto-renovação

(KRISHNAMURTHY,

NÖR,

2012;

RYCAJ,

TANG,

2014;

KOBAYASHI, NORONHA, 2015).
Assim, muitas abordagens terapêuticas diferentes estão sendo testadas para a
prevenção e tratamento da recorrência do câncer. Estas podem incluir as seguintes estratégias
de tratamento: visando vias de sinalização genéticas alteradas (Notch1, Wnt, Hedgehog, TGFβ, PI3K/Akt/mTOR e JAK/STAT); bloqueando moléculas de superfície celular específicas,
tais como CD44, CD133, Lrg5, CD26, CD271, CD90, EpCAM, entre outros; alterando os
microambientes que nutrem as células-tronco tumorais; induzindo diferenciação das célulastronco tumorais; utilizando imunoterapia baseada em antígenos associados as células-tronco
tumorais; explorando metabólitos para eliminar células-tronco tumorais e interferindo nas
moléculas de RNA/DNA (prevenindo o reparo das mesmas) nas células-tronco tumorais
(ISLAM et al., 2015a).
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A identificação de células-tronco tumorais criou uma nova área de pesquisa com
aplicações promissoras no prognóstico e terapêutica do câncer humano. Do ponto de vista
clínico, a resistência às drogas é provavelmente a característica mais importante, uma vez que
as células-tronco tumorais são resistentes a terapias convencionais contra o câncer. Com base
nas suas propriedades, várias moléculas têm sido alvo de terapia com drogas, sendo as vias de
auto-renovação de células-tronco os principais alvos: Wnt/β-catenina, Notch e Hedgehog.
Outros alvos para a terapia consistem no receptor de hidrocarboneto aromático com tranilast e
outros agonistas; citocinas e vias inflamatórias (por exemplo, IL-6, IL-8, o NF-kB); TGF-β e
vias envolvidas no processo de transição epitélio-mesenquimal; moléculas envolvidas na
metástase como CXCR4 ou o seu ligante CXCL12; fatores de crescimento, seus receptores e
co-receptores, tais como neuropilina-1; componentes de sinalização, por exemplo, VEGF e
receptores de tirosina-quinase; e marcadores de superfície celular de células-tronco tumorais
(CD44, EpCAM e integrinas). Assim, várias moléculas podem ser alvos para a terapia no
combate às células-tronco tumorais, tendo como base seu fenótipo e as suas propriedades
biológicas (PRUD’HOMME, 2012) (Figura 6).

Figura 6. As principais vias para a terapia contra as células-tronco tumorais.
Algumas drogas com atividade inibitória são evidenciadas em vermelho.
Fonte: Prud’homme (2012).
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Evidências mostram a importância das células-tronco tumorais na progressão do
câncer, bem como indicam que estas células também desempenham um papel importante na
patogênese e progressão de carcinomas desenvolvidos na região de cabeça e pescoço e
mucosa oral (QIAO et al., 2011; ADAMS et al., 2013; PAPAGERAKIS et al., 2014; TSAI et
al., 2014; DAI et al., 2014).
2.6. Nichos de Células-Tronco e de Células-Tronco Tumorais

Os nichos de células-tronco são considerados microambientes únicos dentro de cada
tecido que tem por função regular a proliferação, sobrevivência, migração, o destino e o
envelhecimento de células através da interação específica entre as suas células formadoras e
moléculas bioativas. São microambientes dinâmicos e capazes de equilibrar a homeostase
entre o repouso e células diferenciadas ativadas (SCADDEN, 2006; SAYED et al., 2011).
A formação do nicho se inicia no desenvolvimento e continua após o nascimento,
fornecendo células para o crescimento e auto-renovação do organismo. Nichos de célulastronco são mais do que locais histológicos e anatômicos, eles são ambientes tridimensionais
bem organizados que interagem e regulam o destino de células-tronco através da ação de
componentes

celulares

e

não

celulares

(FUCHS,

TUMBAR,

GUASCH,

2004;

KRISHNAMURTHY, NÖR, 2012). A manutenção da organização física do nicho é de
extrema importância. No entanto, os sinais que regem essa manutenção não são bem definidos
(SCADDEN, 2006).
É função do nicho modular as funções das células-tronco quando necessário em casos
de mudanças fisiológicas. É justamente essa capacidade dinâmica de impor funções para as
células-tronco que faz com que o nicho seja vital tanto na medicina regenerativa, quando no
tratamento de doenças mediada por células-tronco. Para ocorrer a regulação, é necessária uma
interação molecular que ocorre devido ao contato entre células, glicoproteínas da matriz e os
espaços tridimensionais (FUCHS, TUMBAR, GUASCH, 2004; SCADDEN, 2006).
Os nichos de células-tronco também podem ser ativados em caso de resposta a
doenças e lesões, com função de fornecer células para a regeneração de tecido. Eles sofrem
influência de fatores hereditários genéticos e/ou epigenéticos e/ou ambientais, sendo que essas
influências podem induzir anormalidades diferentes na proliferação celular, diferenciação e na
homeostase (SCADDEN, 2006).
Células-tronco normais e tumorais dependem do nicho para sobreviverem e
apresentarem suas funções principais (KUHN, TUAN, 2010; BOROVSKI et al., 2011). Os
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componentes celulares e não celulares encontrados nos nichos são responsáveis indiretamente
pelos sinais de proliferação, de auto-renovação e, portanto, ajudam as células-tronco tumorais
a manterem seu estado de indiferenciadas. Células do estroma, inflamatórias e as células
vasculares tem se apresentado como componentes chaves para que o nicho suporte e sustente
as células-tronco tumorais (FUCHS, TUMBAR, GUASCH, 2004; KUHN, TUAN, 2010;
KRISHNAMURTHY, NÖR, 2012; SATPUTE et al., 2013).
Na tumorigênese as células-tronco sofrem divisões simétricas gerando duas célulastronco idênticas e esse processo se repete diversas vezes levando assim a uma expansão
clonal. Os sinais envolvidos nesses eventos se originam dos nichos onde as células-tronco se
encontram, portanto, o desarranjo dos nichos pode levar a uma desregulação na autorenovação das células culminando na tumorigênese. As células-tronco tumorais podem migrar
desses nichos e essa capacidade de locomoção é auxiliada por mediadores como a
metaloproteinase 9 (MMP-9), laminina, tenascina e outros mediadores químicos presentes em
estados inflamatórios de diferentes origens (SAYED et al., 2011). Além desses fatores, o
nicho ainda apresenta um papel de proteção para as células-tronco tumorais já que contribui
para a resistência das mesmas a terapias (FUCHS, TUMBAR, GUASCH, 2004; BOROVSKI
et al., 2011).
Nos carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço, a maioria das células-tronco
tumorais localiza-se perto dos vasos sanguíneos e dependem das interações dos componentes
dos nichos para sua sobrevivência. Assim, sugere-se a idéia da presença de um nicho
perivascular para as células-tronco tumorais de cabeça e pescoço. Todavia, ainda não é
possível afirmar que o nicho perivascular seria alvo terapêutico viável para esse tipo de tumor
(SAYED et al., 2011; KRISHNAMURTHY, NÖR, 2012; SATPUTE et al., 2013). A relação
entre as células endoteliais e as células-tronco tumorais é particularmente importante. Há
relatos disponíveis na literatura sugerindo que a proximidade das células-tronco tumorais aos
vasos sanguíneos poderia ser potencialmente associada com a progressão tumoral e com uma
maior capacidade de metástase (SZAFAROWSKI, SZCZEPANSK, 2014).
2.7. Marcadores de Células-Tronco Tumorais
Até o momento nenhum marcador específico foi encontrado permitindo a identificação
das células-tronco tumorais para cada tipo de neoplasia. Por conseguinte, há uma tendência
para a utilização de várias combinações de marcadores a fim de atingir uma alta
especificidade (SZAFAROWSKI, SZCZEPANSK, 2014). As populações de células-tronco
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tumorais são definidas e sinalizadas por biomarcadores que não são exclusivos, mas
eventualmente podem ser usados para a sua detecção tanto no tumor primário quanto nas
lesões metastáticas. Acredita-se que o melhor conhecimento das células-tronco tumorais irá
influenciar na decisão terapêutica e na modalidade de tratamento, o que por fim, terá
influência direta no prognóstico dos tumores (CHEN, 2009; BHAIJEE et al., 2012).

2.7.1. OCT4
O OCT4 consiste em um fator de transcrição do domínio POU (Pit-Oct-Unc)
codificado pelo gene Pou5f1 localizado no cromossomo 6 em humanos e no cromossomo 17
em ratos. Os fatores de transcrição da família POU podem ativar a expressão dos seus genesalvos, tais como o KLF4, KLF5, STAT3, MRAS, SOCS3 através da ligação ao motivo da
sequência octamérica ATGCAAAT (ZEINEDDINE et al., 2014). A proteína OCT4 consiste
em 3 domínios: N-terminal, POU e C-terminal. O domínio POU é composto por dois
subdomínios estruturalmente independentes, um composto por 75 aminoácidos na região
amino-terminal POU-específico e o outro subdomínio é constituído por 60 aminoácidos na
região carboxi-terminal. Ambos os domínios fazem contato específico com o DNA através da
estrutura helix-turn-helix e são conectados por um ligante de 17 aminoácidos, totalizando 152
aminoácidos (WU, SCHÖLER, 2014) (Figura 7).

Figura 7. Representação esquemática dos domínios da proteína
OCT4. Fonte: Wu, Schöler (2014).

OCT4 está envolvido na manutenção da pluripotência e auto-renovação das célulastronco embrionárias indiferenciadas (KOO et al., 2014; HUANG et al., 2014; ZEINEDDINE
et al., 2014). Também é considerado o principal "interruptor” genético no estabelecimento da
totipotência/pluripotência durante o ciclo da vida em mamíferos e, presume-se, que seja o
mais importante gene no circuito molecular da pluripotência (WU, SCHÖLER, 2014).
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Tem sido sugerido que as células-tronco embrionárias têm uma rede de regulação
envolvendo três maiores reguladores de auto-renovação e manutenção do estado
indiferenciado. Estes reguladores são o OCT4, o Nanog e o SOX2. Além disso, OCT4 e
Nanog têm sido considerados uns dos principais fatores que permitem a reprogramação de
células adultas em células pluripotentes induzidas (MAJOR, PITTY, FARAH, 2013). O
OCT4 é expresso em células-tronco embrionárias, células germinativas e células-tronco
humanas adultas e é encontrado silenciado na maioria das células somáticas (SUNG et al.,
2012; HUANG et al., 2014). Desempenha um papel crítico no desenvolvimento e autorenovação de células-tronco embrionárias e tem sido associado a processos oncogênicos
(MAJOR, PITTY, FARAH, 2013).
Estudos têm demonstrado que a elevada expressão de OCT4, SOX2 e Nanog em
conjunto ou separadamente, está associada a processos tumorigênicos como metástase
tumoral e recorrência após quimioterapia e radioterapia em diferentes tipos de câncer
(MAJOR, PITTY, FARAH, 2013; KOO et al., 2014). Foi observado que em culturas de
linhagens de células de câncer de mama tratadas com drogas convencionais, tais como
mitoxantrona e doxorrubicina, houve aumento da expressão das células para os marcadores
OCT4 e ALDH (PRUD’HOMME, 2012).
A alta expressão de OCT4 foi detectada em tumores de próstata, nas células-tronco
tumorais da mama, nas células-tronco tumorais do cérebro e em células de iniciação tumoral
em modelos de ratos (BEN-PORATH et al., 2008; DARINI et al., 2012; ZEINEDDINE et al.,
2014; TSAI et al., 2014). Pesquisas recentes relataram que OCT4 é utilizado para a
identificação precoce de células-tronco tumorais em vários tipos de câncer, incluindo câncer
de mama, câncer colo-retal, pulmão, fígado, cérebro, ovário, bem como câncer de cabeça e
pescoço, sendo associado com a progressão tumoral (KRISHNAMURTHY, NÖR, 2012;
HASSIOTOU et al., 2013; TSAI et al., 2014; PAPAGERAKIS et al., 2014).
OCT4 desempenha importante função na sobrevivência das células-tronco tumorais e
geralmente é mais expresso em tumores pouco diferenciados (em comparação com tumores
bem diferenciados) (BEN-PORATH et al., 2008; ZEINEDDINE et al., 2014). No estudo de
Chiou et al (2008), os autores observaram correlação positiva entre OCT4 e Nanog em
células-tronco tumorais de carcinomas epidermóides orais de alto grau de malignidade, sendo
verificado um aumento na expressão destes marcadores em uma subpopulação enriquecida de
células-tronco tumorais a partir de ensaios de formação de colônias e de microesferas
utilizando duas linhagens de células derivadas de carcinomas epidermóides orais. A partir dos
resultados, os autores sugeriram que a ativação de OCT4 e Nanog pode desempenhar um
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papel importante na manutenção da propriedade de auto-renovação das células-tronco
tumorais.
Tem sido proposto que a expressão elevada de OCT4 tem um papel no
desenvolvimento das células-tronco tumorais e pode afetar o processo tumorigênico através
da formação de colônias, motilidade e migração das células tumorais (SAWANT et al., 2015;
RAVINDRAN et al., 2015). Em ratos, a expressão de OCT4 é regulada por vários receptores
nucleares, incluindo fator esteroidogênico -1 (SF-1), fator nuclear de células germinativas,
receptores retinóides e receptor de fígado homologo-1(LRH-1) (SUNG et al., 2012).
Tsai et al. (2014) estudaram em 9 linhagens de células de carcinomas epidermóides
orais o nível de expressão de OCT4 por meio de RT-PCR e Western Blot. Os autores
observaram que a expressão de OCT4 foi maior em amostras de carcinomas epidermóides
orais recorrentes e metastáticos quando comparados com espécimes primários do tumor.
Também foi verificado que propriedades iniciais do tumor são mediadas por OCT4 através da
regulação da transição epitélio-mesenquimal e sugeriram que OCT4 pode ser um alvo
terapêutico para carcinomas epidermóides orais. Conforme os autores, estudos como o de
Mani et al (2008) revelaram que a transição epitélio-mesenquimal pode promover a formação
de células com propriedades de células-tronco tumorais.
No estudo de Ravindran et al (2015) foi observado para o OCT4, através da imunohistoquímica, marcação predominantemente nuclear, mas, também foi encontrada
imunomarcação no citoplasma de algumas células tumorais dentre os 60 casos de carcinomas
epidermóides orais avaliados. Intensa marcação de OCT4 foi observada em 18 casos,
enquanto que 20 casos apresentaram imunomarcação negativa para OCT4. Entre os 22 casos
restantes, 12 e 10 casos apresentaram marcação leve e moderada, respectivamente. A
expressão de OCT4 foi significativamente correlacionada com o estágio tumoral.
Particularmente, a expressão de OCT4 foi maior nos estágios III e IV, quando comparado
com os estágios I e II. Além disso, a imunomarcação de OCT4 foi significativamente maior
nos casos com metástases para linfonodos quando comparado com os casos sem metástase
para linfonodos. A partir dos resultados obtidos os autores relataram que OCT4 induz
propriedades de células-tronco tumorais em carcinomas epidermóides orais.
2.7.2. CD44
O CD44 é uma glicoproteína transmembrana que pertence a família das moléculas de
adesão celular e tem participação em diversas atividades celulares como interações célula-
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célula e célula-matriz extracelular, envolvimento nos mecanismos de adesão, migração,
divisão, apresentação de fatores de crescimento, sinalização celular, apoptose, sobrevivência
celular e proliferação. Também tem sido estudada como um potencial marcador de
agressividade em várias neoplasias (ZOLLER, 2011; PAPAGERAKIS et al., 2014; IANEZ et
al., 2013; SAWANT et al., 2015).
Por meio de suas interações, o CD44 funciona como receptor para o ácido hialurônico,
sulfato de condroítina e sulfato de heparano, sendo capaz de se ligar aos fatores de
crescimento, à osteopontina e às metaloproteinases da matriz (MMPS), resultando na inibição
da apoptose, degradação do colágeno, invasão e neovascularização. Como uma molécula de
adesão, o CD44 permite a comunicação celular através da transdução de sinal célula-célula
(MAJOR, PITTY, FARAH, 2013; PAPAGERAKIS et al., 2014; BASAKRAN, 2015). A
família do CD44 tem uma capacidade de ligação com os componentes da MEC,
particularmente ao ácido hialurônico. Esta interação entre CD44 e ácido hialurônico é
conhecida por estar envolvida na invasão tumoral em algumas neoplasias malignas,
desempenhando um papel crucial na invasão celular, uma vez que o ácido hialurônico é
encontrado mais concentrado em células malignas e pré-malignas do que em células normais,
suportando a teoria de que o ácido hialurônico desempenha um papel na capacidade de
invasão do câncer (FUJITA, IKEDA, 2012; PAPAGERAKIS et al., 2014).
No que se refere à interação do CD44 com as células-tronco, observa-se que as
células-tronco tumorais sintetizam ácido hialurônico que atrai macrófagos associados ao
tumor para os nichos das células-tronco tumorais. As células-tronco tumorais e os macrófagos
associados ao tumor produzem fatores de crescimento oncogênico derivado do fator de
crescimento plaquetário que mantêm a célula tumoral em uma fase proliferativa sustentável.
Como resultado desta interação, células do estroma são recrutadas para os nichos das célulastronco tumorais. As células do estroma são conhecidas por produzirem diversos fatores de
crescimento que regulam a atividade e reprodução das células-tronco (OKUDA et al., 2012;
WILLIAMS et al., 2013; BASAKRAN, 2015).
O gene CD44 está localizado no braço curto do cromossomo 11p13 e é constituído por
20 éxons, 12 deles têm desempenhado um papel na codificação do domínio extracelular
essencial para ligação da proteína com o DNA. A forma padrão (CD44s) é a mais abundante
nas células normais e consiste de um domínio extracelular (éxons 1 ao 17), que possui uma
sequência sinal N-terminal (éxon 1), um sítio para a ligação ao ácido hialurônico (AH) (éxons
2 e 3) e uma região proximal à membrana plasmática (éxons 4, 5, 16 e 17), um domínio
transmembrana (éxon 18) e um domínio citoplasmático (éxons 19 e 20). O CD44 tem mais de
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20 isoformas que regulam e participam da diferenciação celular. As isoformas comumente
conhecidas compreendem 10 variantes e são simbolizadas pela letra "v". A nomenclatura é
representada por CD44v#. Estas variantes podem ser encontradas em células em condições
fisiológicas, como também em células alteradas. No entanto, algumas variantes do CD44 têm
sido encontradas altamente expressas em células-tronco de alguns tipos de câncer metastático.
Por exemplo, o CD44v6 tem sido associado no envolvimento da progressão do câncer de
mama e colo-retal (THORNE, LEGG, ISACKE, 2004; BASAKRAN, 2015) (Figura 8).

Figura 8. Estrutura molecular do CD44. Comparação entre a
forma padrão (CD44s) e a forma variante (CD44v).

Fonte: Basakran ( 2015).

Moléculas contendo os éxons variáveis são conhecidas como CD44v1-10, sendo que a
variante 1 não é expressa em humanos por possuir um stop códon, estas isoformas resultantes
de splicing alternativo se diferem nas sequências de amioácidos e composição de
carboidratos, variando seu peso molecular de 85 a 230 kDa. Splicing alternativo é um
processo que permite a produção de diferentes proteínas a partir de um único gene (THORNE,
LEGG, ISACKE, 2004; ZOLLER, 2011; SAWANT et al., 2015) (Figura 9).

62

Figura 9. Estrutura do gene CD44 com 20 éxons. Os 10 éxons do meio sofrem splicing alternativo
formando as variáveis (v1-v10); os éxons que não sofrem o splicing alternativo formam o CD44s
(padrão). Fonte: Thorne, Legg, Isacke (2004).

A glicoproteína CD44 é amplamente expressa em quase todas as células do corpo,
podendo ser encontrada em leucócitos, fibroblastos, células epiteliais, mesoderme, células
neuroectodérmicas, assim como em células-tronco do câncer. A elevada expressão de CD44 é
associada ao comportamento tumorigênico, uma vez que é considerado como um marcador
precoce de proliferação de células-tronco tumorais. Está envolvido na progressão tumoral e
metástases através do seu papel como regulador de crescimento, sobrevivência, diferenciação
e migração (MAJOR, PITTY, FARAH, 2013; BASAKRAN, 2015).
O CD44 foi o marcador usado no primeiro experimento de isolamento de célulastronco tumorais em tumor sólido maligno. Nesse estudo, Prince et al. (2007) revelaram que as
populações celulares CD44 positivas de carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço possuem
propriedades únicas de células-tronco tumorais em ensaios de auto-renovação e diferenciação.
Os autores também observaram que as células-tronco tumorais formam um micro domínio
histológico único que pode ser útil no diagnóstico do câncer. Estudos subseqüentes realizados
por Chen (2009) e Okamoto et al (2009) em carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço
mostraram que a população de células-tronco tumorais positivas para CD44 possui não só a
capacidade de formar esferas tumorais, proliferar, migrar e invadir in vitro, mas as mesmas
também adquirem resistência a agentes quimioterápicos.
O CD44 tem sido identificado como um biomarcador de diagnóstico e prognóstico,
sendo utilizado na identificação de células-tronco tumorais em tumores de mama, próstata,
pâncreas, cólon e tumores de cabeça e pescoço (COLLINS et al., 2005; LI et al., 2007;
SHIPITSIN et al., 2007; PRINCE et al., 2007). Alguns estudos relatam uma associação
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estatisticamente significativa entre a expressão de CD44 em células-tronco tumorais e
diminuição da sobrevida em 05 anos (MAJOR, PITTY, FARAH, 2013; PAPAGERAKIS et
al., 2014; BASAKRAN, 2015).
Em tumores de mama, a expressão de CD44 é menor nas células luminais dos tumores
mamários bem diferenciados. Consequentemente, o CD44 positivo em alguns tumores, pode
refletir a sua derivação de células indiferenciadas com características de células-tronco. Em
alguns estudos sobre metástases de carcinoma mamário, a expressão de CD44 esteve quase
sempre presente nas células do sítio metastático (SHIPITSIN et al., 2007).
No estudo de Mack e Gires (2008), os autores tiveram como objetivo esclarecer o real
padrão de expressão de CD44 em epitélios de cabeça e pescoço. Foram avaliadas as
expressões de CD44s e CD44v6 em 10 casos de epitélios de mucosa normal, 22 casos de
leucoplasias orais, 2 casos de carcinomas “in situ” e em 24 casos de carcinomas epidermóides
de cabeça e pescoço, através da imuno-histoquímica. Os resultados revelaram imunomarcação
das células epiteliais em todos os casos avaliados, sendo que em leucoplasias e em carcinomas
moderadamente diferenciados houve um aumento da expressão de ambos marcadores. Nos
casos de epitélio de mucosa normal e nos casos de leucoplasias, a imunomarcação foi
observada principalmente na membrana das células da camada basal. Desta forma, os autores
concluíram que o CD44s e o CD44v6 não diferenciam epitélio normal do epitélio com
características de malignidade e que seu uso como marcador de células-tronco tumorais deve
ser revisto.
Na pesquisa de Soave et al. (2013) a expressão do CD44 foi analisada em 69 casos de
neoplasias malignas de glândulas salivares por meio de imuno-histoquímica. Dentre os
resultados, os autores destacaram que a expressão do CD44 em CACs foi apenas observada
nas células mioepiteliais, enquanto o componente ductal não exibiu expressão para este
marcador. Os resultados também forneceram evidências de uma associação significativa entre
a expressão do CD44 e as neoplasias malignas oriundas das glândulas salivares maiores. Esta
relação foi observada pelo aumento da imunomarcação em tumores de glândulas salivares
maiores quando comparados com tumores de glândulas salivares menores. Os autores
concluíram que a imunoexpressão do CD44 fornece informações prognósticas em neoplasias
malignas de glândulas salivares.
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2.8. Células-Tronco Tumorais em Neoplasias de Glândulas Salivares

Pesquisas têm sido realizadas analisando a expressão dos biomarcadores relacionados
às células-tronco em diversos processos fisiológicos e patológicos, incluindo estudos
envolvendo processos de proliferação, invasão, metástase e prognóstico em diversos tipos de
tumores, contudo, pouco se têm pesquisado sobre esses marcadores em neoplasias de
glândulas salivares (ADAMS et al., 2013). Em TGS as expressões de marcadores de célulastronco tumorais vêm sendo pesquisadas por meio de imuno-histoquímica, biologia molecular
e cultura de células (NANDURI et al., 2011; ZHANG et al., 2012; IANEZ et al., 2013)
porém, os estudos ainda são escassos.
Segundo Zhang et al. (2012) e Soave et al. (2013) pouco se sabe a respeito da
participação dos fatores relacionados às células-tronco tumorais no comportamento biológico
dos TGS. Em experimentos iniciais realizados por Sun e Wang (2010) foi observada elevada
expressão de ALDH em amostras de CACs, sendo identificadas células com propriedades de
células-tronco tumorais e responsáveis pela mediação da metástase. Adicionalmente,
conforme Fujita e Ikeda (2012), Zhou et al. (2013) e Dai et al. (2014) a presença de célulastronco tumorais em CACs é provavelmente uma das principais causas de progressão,
metástase, recidiva e resistência à terapia desses tumores.
Fujita e Ikeda (2012) com o intuito de verificarem a relação morfogenética entre
células-tronco tumorais e as variantes histológicas do CAC, avaliaram 26 casos através da
imuno-histoquímica utilizando os marcadores: CD133 e CD44. Os resultados mostraram que
no padrão cribriforme foi detectada expressão positiva do CD133 e do CD44 em 34,6% e
19,2% dos casos, respectivamente. A expressão do CD44 foi verificada na membrana e/ou no
citoplasma das células ao redor das estruturas císticas e nos cordões de células epiteliais
adjacentes a MEC (considerada como um componente do nicho das células-tronco tumorais).
Dos 22 casos analisados do padrão tubular, 68,2% foram positivos para CD133 e 22,7% dos
casos foram positivos para CD44. Também foi verificado no padrão tubular, áreas que
exibiam proliferação de numerosas células mioepiteliais positivas para o CD44. No padrão
sólido foi observada positividade em 50% dos casos para o CD133 e em 16,7% dos casos para
o CD44. Neste padrão foi verificado que nos ninhos sólidos, a maioria das células tumorais
imunorreativas para o CD133 e para o CD44 eram células mioepiteliais do tipo basalóide. A
partir destes resultados, os autores sugeriram que as células-tronco tumorais positivas para o
CD133 e para o CD44 desempenham um papel importante na morfogênese do CAC,
especialmente na transição entre os padrões histológicos. Tendo como base a afirmativa de
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que a interação entre o CD44 e o ácido hialurônico é conhecida por estar envolvida na invasão
tumoral em algumas neoplasias malignas, os autores acreditam que a MEC desempenha um
papel na construção do nicho para células-tronco tumorais no CAC e que a MEC pode regular
a morfogênese do CAC através da estimulação das células-tronco tumorais.
Zhang et al. (2012) avaliaram as características das células-tronco tumorais na
linhagem de célula MC3 derivada de CME de glândula salivar através de ensaio de população
lateral (SP) e ensaio de formação de esfera. Os resultados revelaram que as células-tronco
tumorais exibiam elevada eficiência de clonagem e forte capacidade tumorigênica. Baseadas
nas técnicas de qRT-PCR e imuno-histoquímica foi observado que as células-tronco tumorais
expressam fortemente OCT4 e CD44, porém para CD24 foi verificada baixa expressão, sendo
a expressão para CD24 e CD44 encontradas na membrana e no citoplasma, já para OCT4 a
marcação foi apenas nuclear. Os autores concluíram que células-tronco tumorais existem na
linhagem de célula MC3 da lesão estudada.
Ianez et al. (2013) compararam as expressões de CD44 e CD24 com o intuito de
investigar se estes marcadores podem ser considerados marcadores de células-tronco tumorais
em TGS. O estudo foi realizado através de imuno-histoquímica e por meio de RT-PCR em
101 casos de APs e 20 casos de espécimes de glândulas salivares de fetos humanos. Os
resultados revelaram que todos os APs foram positivos para CD24 e CD44 por imunohistoquímica: estruturas luminais neoplásicas foram positivas para CD24; células
mioepiteliais modificadas foram positivas para CD44 e, em várias áreas focais, CD44 também
esteve presente nas estruturas luminais. Nas glândulas salivares fetais, estes marcadores foram
restritos à região do ducto intercalado. Os resultados do estudo empregando RT-PCR detectou
aumento da expressão de CD44 mas, não para CD24, em espécimes de APs em comparação
com os casos controles de glândulas salivares normais. Desta forma, os autores concluíram
que as células-tronco em APs expressam tanto CD24 como CD44, contudo, sugerem que o
valor destes como marcadores de células neoplásicas multipotentes e as implicações de suas
expressões para o comportamento do tumor precisam ser melhor investigadas.
No estudo de Zhou et al. (2013) foi verificada a expressão de ALDH1, um marcador
de células-tronco tumorais com habilidades tumorigênicas de invasão e metástase. Foi
avaliada a expressão imuno-histoquímica de ALDH1 em 216 casos de CAC, bem como sua
correlação com parâmetros clínicopatológicos. Os resultados revelaram que a maior parte dos
tumores (63%) apresentou imunomarcação apenas no estroma, 11% dos tumores
demonstraram tanto expressão epitelial quanto estromal e 26% dos tumores não exibiram
qualquer marcação epitelial ou estromal. As amostras utilizadas para controle de tecido
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glandular normal exibiram imunomarcação apenas no componente epitelial. As análises
estatísticas não indicaram correlação entre o padrão de expressão de ALDH1 com a histologia
do tumor, tamanho ou invasão perineural. Os autores deduziram que outros fatores, além das
células-tronco tumorais, podem desempenhar papéis importantes na tumorigênese,
diferenciação celular e progressão tumoral em CACs .
Dai et al. (2014) avaliaram a expressão do fator de transcrição SOX2 que está
envolvido na manutenção da pluripotência de células-tronco embrionárias e em vários
processos do desenvolvimento por meio de imuno-histoquímica e Western Blot. Estudos
recentes têm mostrado elevada expressão de SOX2 em muitos tipos de tumores. O objetivo
desse estudo foi investigar o significado clinicopatológico e prognóstico da expressão de
SOX2 em 131 casos de CAC de glândula salivar. Os resultados demonstraram uma intensa
expressão do SOX2 no núcleo das células epiteliais dos CACs avaliados, ocorrendo em cerca
de 62,6% dos casos. Dos 131 CACs avaliados, 102 casos apresentavam tipo histológico
cribriforme/tubular, sendo que destes, 61 casos exibiram alta expressão de SOX2 e 41 casos
apresentaram baixa expressão para este marcador. Já em relação ao tipo sólido foram
avaliados 29 casos, dentre os quais, 21 exibiram elevada expressão e 08 casos baixa expressão
para o SOX2. Além disso, a alta expressão de SOX2 foi significativamente associada com a
classificação T (p = 0,003) e metástases à distância (p = 0,002). A sobrevida em 5 anos global
e sobrevida livre de doença em pacientes com alta expressão do SOX2 foi menor do que
aqueles com baixa expressão de SOX2. Segundo os autores os resultados fornecem evidências
de que SOX2 representa um potencial biomarcador de prognóstico para pacientes com CAC.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral

O objetivo deste estudo foi identificar e quantificar células neoplásicas do parênquima
tumoral que expressam marcadores de células-tronco tumorais através da avaliação da
imunoexpressão do OCT4 e CD44, em uma série de casos de adenomas pleomórficos,
carcinomas mucoepidermóides e carcinomas adenóides císticos de glândulas salivares
menores e maiores, na tentativa de estabelecer uma correlação entre a expressão dessas
proteínas e o comportamento biológico das neoplasias estudadas, tendo em vista as diferenças
na progressão e comportamento apresentados por estes tumores.

3.2. Objetivos Específicos

1) Avaliar as expressões das proteínas OCT4 e CD44 nos casos de adenomas pleomórficos,
carcinomas mucoepidermóides e carcinomas adenóides císticos de glândulas salivares e
comparar estas expressões com os casos de tecido glandular salivar normal;
2) Identificar em cada caso das neoplasias avaliadas, o tipo celular do parênquima tumoral
imunomarcado para as proteínas OCT4 e CD44;
3) Avaliar as expressões das proteínas OCT4 e CD44 entre os subtipos, gradações e padrões
histopatológicos dos adenomas pleomórficos, carcinomas mucoepidermóides e carcinomas
adenóides císticos, respectivamente;
4) Comparar as expressões das proteínas OCT4 e CD44 entre as neoplasias originadas nas
glândulas salivares menores com as neoplasias oriundas das glândulas salivares maiores;
5) Comparar as expressões das proteínas OCT4 e CD44 entre o adenoma pleomórfico que
apresenta comportamento benigno com as lesões malignas constantes no estudo;
6) Verificar a correlação entre os marcadores OCT4 e CD44.
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4.

MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Considerações Éticas
O projeto de pesquisa foi registrado no Sistema Nacional CEP/CONEP através do
Sistema Plataforma Brasil e de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 466/2012). Desta forma, foi
submetido à análise de seu conteúdo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte e aprovado em 08 de junho de 2015 com o parecer de
número 1.097.098 (Anexo 1).
4.2. Caracterização do estudo
Esta pesquisa consistiu em uma análise descritiva e comparativa caracterizada pela
observação, análise, registro e quantificação da expressão das proteínas OCT4 e CD44 (forma
padrão), por meio de imuno-histoquímica, em espécimes de adenomas pleomórficos,
carcinomas adenóides císticos e carcinomas mucoepidermóides de glândulas salivares.
Também foram avaliados amostras de material histológico contendo espécimes de glândula
salivar com características de normalidade para efeito comparativo.
4.3. População
Do total de casos registrados e diagnosticados nos arquivos do Serviço de Anatomia
Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no período de 2005 a 2015, foram selecionados os
casos de neoplasias de glândulas salivares menores que constituíram a amostra da presente
pesquisa. Do total de casos registrados e diagnosticados nos arquivos do Serviço da Liga
Norte Riograndense Contra o Câncer no mesmo período de 2005 a 2015, foram selecionados
os casos de neoplasias de glândulas salivares maiores que constituíram a amostra do estudo.
4.4. Amostra
A amostra selecionada para a realização desta pesquisa foi por conveniência e
constituída por 20 casos de adenoma pleomórfico, 20 casos de carcinoma adenóide cístico e
20 casos de carcinoma mucoepidermóide de glândulas salivares, sendo para cada lesão, 10
casos localizados em glândulas salivares menores e 10 casos em glândulas salivares maiores,

71

todos emblocados em parafina, obtidos nos arquivos dos serviços anteriormente citados. Os
critérios determinados para inclusão de casos na amostra foram a quantidade de material
biológico arquivado suficiente para a realização dos estudos morfológico e imunohistoquímico, as condições adequadas de armazenamento dos espécimes e os casos
localizados em glândulas salivares menores e maiores.
Para a amostra também foram selecionados 05 casos de biópsias de fenômeno de
extravasamento de muco que continham tecido glandular salivar com características de
normalidade para efeito comparativo com as neoplasias de glândulas salivares menores. Para
efeito comparativo com as neoplasias de glândulas salivares maiores, foram avaliados 05
casos constantes do estudo que continham tecido glandular salivar oriundo das glândulas
salivares maiores com características de normalidade.
4.5. Caracterização da amostra

Os dados clínicos dos casos selecionados de adenoma pleomórfico, carcinoma
adenóide cístico e carcinoma mucoepidermóide foram obtidos a partir de análises de fichas
clínicas dos pacientes. Os dados como sexo, idade, localização anatômica e estágio atual da
doença foram anotados em uma ficha previamente elaborada.
4.6. Estudo morfológico

Para a realização do estudo morfológico foram utilizadas lâminas contendo cortes de
5μm de espessura do material previamente fixado em formal a 10%, incluídos em parafina e
corados pela técnica da Hematoxilina e Eosina (H/E), os quais, posteriormente, foram
examinados à microscopia de luz (Microscópio Nikon Eclipse E200 Japan Co., Tokyo,
Japan).
Foi realizada uma análise descritiva dos aspectos histopatológicos existentes nos
adenomas pleomórficos, observando-se aspectos como arranjo arquitetural das células
luminais e não luminais no parênquima neoplásico, bem como o tipo de estroma presente
(fibroso, mixóide, hialino e condróide), além da presença ou ausência de cápsula fibrosa e
infiltração focal de células neoplásicas. Estas células foram caracterizadas de acordo com a
classificação proposta por Seifert et al. (1976) em tipo I ou clássico (quantidade equilibrada
entre as células epiteliais e o componente estromal, contendo 30-50% de estroma), tipo II ou
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mixóide (80% do tumor correspondendo ao estroma mixóide), tipo III ou celular (rico em
células, apresentando uma quantidade menor ou igual a 20-50% de estroma) e tipo IV (2050% de estroma, apresentando uma diferenciação monomórfica focal no componente
epitelial).
Nos

casos

de

carcinomas

mucoepidermóides

foram

avaliados

parâmetros

microscópicos tais como: os tipos celulares presentes (mucosas, epidermóides e
intermediárias), a presença de espaços císticos, invasão neural, necrose, mitoses e anaplasia.
Para cada um destes parâmetros foram atribuídas pontuações de acordo com os critérios da
Organização Mundial de Saúde (OMS) (2005). Os tumores foram então gradados como de
baixo grau quando exibiram formação de espaços císticos abundantes, revestidos
predominantemente por células mucosas com áreas associadas às células intermediárias,
recebendo escore de pontuação até 4; de grau intermediário quando exibiram uma menor
freqüência na formação de espaços císticos associados à células intermediárias e
epidermóides, recebendo escore de pontuação de 5-6; e de alto grau, quando exibiram
predomínio de células epidermóides além de células mucosas arranjadas em um padrão
sólido, com escassas formações císticas recebendo escore de pontuação igual ou superior a 7
(GOODE, EL-NAGGAR, 2005; ELLIS, AUCLAIR, 2008).
Nos casos de carcinomas adenóides císticos foi avaliado o padrão histopatológico
predominante, ou seja, tubular, cribriforme ou sólido de acordo com El-Naggar e Huvos
(2005), sendo então gradados em três níveis, grau I quando exibiam padrão
predominantemente

tubular

com

áreas

cribriformes,

grau

II

quando

exibiam

predominantemente o padrão cribriforme, com áreas tubulares e algumas áreas sólidas
dispersas e em grau III quando predominava o padrão sólido.
4.7. Estudo imuno-histoquímico

Todos os espécimes de adenomas pleomórficos, carcinomas adenóides císticos e
carcinomas mucoepidermóides fixados em formol a 10% e emblocados em parafina,
referentes aos casos selecionados para este estudo, foram submetidos a cortes histológicos de
3µm de espessura, os quais foram estendidos em lâminas de vidro, previamente limpas e
desengorduradas, preparadas com adesivo à base de 3-aminopropyltrietoxy-silano (Sigma
Chemical CO, St Louis, MO, USA). Posteriormente, o material foi submetido à técnica da
imunoperoxidase, com detecção por meio do sistema EnVisionTM + Dual Link System-HRP
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(Dako North America Inc., Carpinteria, CA, USA) utilizando os anticorpos primários antiOCT4 e anti-CD44 (forma padrão) (Quadro 1).
Os controles positivos para os anticorpos anti-OCT4 e anti-CD44 foram realizados
com cortes histológicos de tonsila e de bexiga urinária humanas, respectivamente. O controle
negativo consistiu na substituição dos anticorpos primários por albumina de soro bovino à 1%
(BSA – Bovine Serum Albumin) em solução tampão.
Quadro 1. Clone, especificidade, diluição, recuperação antigênica e tempo de incubação dos
anticorpos primários utilizados no estudo (Fabricante: Abcam, Cambridge, USA).

Clone

Especificidade

Diluição

Anti-CD44

1:250

Recuperação

Incubação

antigênica
Trilogy, panela pascal,

Ab51037

Overnight a 4ºC

3 minutos
Anti-OCT4

1:250

Trilogy, panela pascal,

Ab19857

Overnight a 4ºC

3 minutos

A técnica utilizada seguiu o protocolo descrito abaixo:
Trilogy (Cell MarqueTM Corporation) – Substância usada em uma única etapa para
realização da disparafinização, reidratação e recuperação antigênica com diluição de
1:100 em panela pascal (DakoCytomation) durante 03 minutos;
Água corrente, 5 minutos;
Água destilada, 2 trocas, 5 minutos cada;
Bloqueio da peroxidase endógena com H2O2 10 VOL (1 tempo de 15 minutos)
Água corrente, 5 minutos;
TRIS-HCL Tween pH 7,4, duas trocas, 5 minutos cada;
Aplicação da UltraVision Protein Block (Thermo Scientific) durante 10 minutos;
TRIS-HCL Tween pH 7,4, duas trocas, 5 minutos cada;
Incubação dos cortes com os anticorpos primários de acordo com o quadro 1 diluídos
em solução diluente (DakoCytomation – Antibody Diluent with Background Reducing
Components – Ref. S3022 – Dako Carpinteria, CA, USA)
Duas passagens em solução TRIS-HCL Tween (pH 7.4), por 5 minutos cada;
Incubação por 30 minutos no reagente do sistema EnVisionTM + Dual Link SystemHRP durante 30 minutos à temperatura ambiente;
2 Lavagens com TRIS-HCL Tween;
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Revelação da reação com diaminobenzidina (Dako Liquid Dab + Substrate
Chromogen System) em câmara escura;
Lavagem em água corrente, 5 minutos;
Passagem em água destilada;
Contracoloração com Hematoxilina de Mayer, 5 minutos;
Lavagem em água corrente, 5 minutos;
Água destilada, duas trocas, 5 minutos;
Desidratação: 3 imersões no álcool (95%, 80% e absoluto);
Diafanização: 3 imersões no xilol;
Montagem com ERV-MOUNT (Easy Path).
4.8. Análise do perfil imuno-histoquímico

Após o processamento dos cortes histológicos e tratamento imuno-histoquímico, cada
espécime foi analisado à microscopia de luz por um examinador previamente treinado. Para
avaliação das imunoexpressões de OCT4 e CD44 foi realizada uma análise semi-quantitativa
utilizando para o OCT4 uma adaptação da metodologia descrita nos trabalhos de Ge et al
(2010) e Fu et al (2015) e para o CD44 foi aplicada análise semi-quantitativa com base em
uma adaptação das metodologias utilizadas nos estudos de Soave et al. (2013) e Huang et al.
(2014). Sob aumento de 100x cada lâmina foi examinada em sua totalidade onde 05 campos
histológicos foram selecionados aleatoriamente sob um microscópio de luz (Microscópio
Nikon Eclipse E200 Japan Co., Tokyo, Japan) e sob aumento de 400x os 05 campos foram
analisados. Para o anticorpo anti-OCT4 foram consideradas positivas, todas as células do
parênquima tumoral que exibiram coloração acastanhada nuclear e/ou citoplasmática. Para o
anticorpo anti-CD44 foram consideradas positivas, todas as células do parênquima tumoral
que exibiram coloração acastanhada membranar e/ou citoplasmática.
Nas avaliações tanto do OCT4 quanto do CD44, uma pontuação inicial foi atribuída o
que representou a proporção estimada de células tumorais positivas, sendo assim, calculado o
percentual de células positivas (PP), bem como foi avaliada a intensidade da expressão (IE)
nos 5 campos selecionados para cada espécime. Através desta análise, o PP foi classificado a
partir dos seguintes escores: 0 (0% de células positivas), 1 (<25% das células positivas), 2
(25-50% das células positivas), 3 (51-75% das células positivas) ou 4 (> 75% das células
positivas) e a IE foi classificada tendo como base os escores: 0 (ausência de expressão), 1
(fraca), 2 (intermediária) ou 3 (forte). Para cada espécime analisado, foram atribuídos escores
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para o PP e para a IE em cada um dos 5 campos, sendo considerado o escore que mais se
repetiu (a moda) no PP e na IE entre os 5 campos avaliados. Os escores do percentual de
células positivas (PP) e da intensidade da expressão (IE) foram então somados para obter uma
pontuação total, que variou de 0 a 7. A pontuação da imunomarcação total (PIT) foi calculada
sendo: PIT = PP + IE.
Nos casos controle constituídos por tecido glandular salivar normal, para o OCT4 foi
avaliada a marcação nuclear e/ou citoplasmática das células do parênquima glandular e para o
CD44 foi realizada a avaliação da marcação membranar e/ou citoplasmática das células do
parênquima glandular. Para ambos marcadores foi realizada a análise do percentual de células
positivas (PP), bem como foi avaliada a intensidade da expressão (IE) nos 5 campos
selecionados para cada caso, sendo o PP e a IE classificados com os mesmos escores descritos
anteriormente e o PIT calculado como relatado acima.
4.9. Análise estatística
Os resultados obtidos foram digitados em planilha eletrônica Excel (Microsoft Office
2007) e, posteriormente, exportados para o programa SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) na versão 22.0. Assumindo a não normalidade e a independência da amostra foram
utilizados os testes de Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney para buscar diferenças
significativas. Para verificar a correlação entre as imunoexpressões dos marcadores foi
utilizado o teste Spearman. Os valores foram considerados estatisticamente significativos
quando p<0,05.
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5. RESULTADOS

5.1. Caracterização da Amostra
O presente estudo foi constituído por 60 casos de neoplasias de glândulas salivares,
sendo 20 casos de AP, 20 de CME e 20 casos de CAC. Destes, 30 casos (10 AP, 10 CAC e 10
CME) eram localizados em glândulas salivares menores (GSME) e 30 casos (10 AP, 10 CAC
e 10 CME) em glândulas salivares maiores (GSMA). Do total da amostra, o sexo feminino foi
o mais acometido (n=35; 58,3%) e a relação feminino/masculino nos APs foi de 1:1, nos
CMEs foi de 1,8:1 e nos CACs esta relação foi de 1,5:1. A média de idade dos indivíduos da
amostra no momento do diagnóstico foi de 44,7 (±18,8) anos. A idade mínima e máxima dos
indivíduos diagnosticados com AP variou de 16 a 66 anos, nos portadores de CME esta
variação foi de 10 a 87 anos e nos casos de CAC foi de 33 a 87 anos. Analisando os grupos de
GSME e o de GSMA, a idade foi categorizada com base na mediana de 45 anos em ambos os
grupos. No grupo de GSME a média de idade foi de 44,8 (±18,2) anos, com idade mínima de
20 anos e máxima de 87 anos, já no grupo de GSMA a média de idade foi de 43,3 (±19,6)
anos, sendo a idade mínima e máxima de 10 e 87 anos, respectivamente.
Em relação à localização anatômica da lesão, quando em GSME a localização mais
comum foi o palato (n=14; 46,7%), seguida da mucosa labial (n=6; 20%), região retromolar e
mucosa jugal (n=4; 13,3% para cada), língua e assoalho (n=1; 3,3% para cada). A localização
dos casos de GSMA estava distribuída entre as glândulas parótida (n=18; 60%),
submandibular (n=10; 33,3%) e sublingual (n=2; 6,7%).
Do total da amostra, quanto ao estágio atual da doença (EAD), 36 pacientes (51,4%)
encontravam-se sem evidência da doença, 5 (7,1%) apresentavam-se estáveis, correspondendo
aos pacientes cuja lesão não progrediu, mas também não sofreu regressão e 5 (7,1%) foram a
óbito, destes, 4 óbitos foram em CAC e 1 em CME. Ressalta-se que em 14 casos (34,4%) não
foi identificada a informação sobre a situação atual da doença. Nas tabelas 3 e 4 constam os
detalhes da caracterização da amostra segundo o tipo de neoplasia em GSME e GSMA,
respectivamente.
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Tabela 3. Caracterização da amostra segundo o tipo de neoplasia em GSME. Natal, RN-2016
Tipo de neoplasia
AP

CME

CAC

Total

n (/%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

6 (60,0)

7 (70,0)

5 (50,0)

18 (60,0)

Masculino

4 (40,0)

3 (30,0)

5 (50,0)

12 (40,0)

≤45 anos

8 (80,0)

8 (80,0)

2 (20,0)

18 (60,0)

>45 anos

2 (20,0)

2 (20,0)

8 (80,0)

12 (40,0)

Palato

6 (60,0)

2 (20,0)

6 (60,0)

14(46,7)

Mucosa labial

4(40,0)

0 (0,0)

2 (20,0)

6(20,0)

Região Retromolar

0(0,0)

4(40,0)

0 (0,0)

4(13,3)

Mucosa jugal

0(0,0)

3 (30,0)

1 (10,0)

4(13,3)

Língua

0(0,0)

0 (0,0)

1 (10,0)

1(3,3)

Assoalho

0(0,0)

1(10,0)

0 (0,0)

1(3,3)

Sem evidência

10 (100,0)

3 (100,0)

5 (71,4)

18 (90,0)

Óbito

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (28,6)

2 (10,0)

Dados clínicos
Sexo

Idade

Localização

EAD

Feminino

GSME: Glândula Salivar Menor; AP: Adenoma Pleomórfico; CME: Carcinoma Mucoepidermóide;
CAC: Carcinoma Adenóide Cístico; EAD: Estágio Atual da Doença.
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Tabela 4. Caracterização da amostra segundo o tipo de neoplasia em GSMA. Natal, RN- 2016.
Tipo de neoplasia
AP

CME

CAC

Total

n (/%)

n (/%)

n (/%)

n (/%)

4(40,0)

6(60,0)

7(70,0)

17(56,7)

Masculino

6(60,0)

4(40,0)

3(30,0)

13(43,3)

≤45 anos

8 (80,0)

6 (60,0)

4 (40,0)

18 (60,0)

>45 anos

2 (20,0)

4 (40,0)

6 (60,0)

12 (40,0)

Parótida

6(60,0)

9 (90,0)

3(30,0)

18 (60,0)

Submandibular

4(40,0)

0 (0,0)

6 (60,0)

10 (33,3)

Sublingual

0 (0,0)

1 (10,0)

1 (10,0)

2 (6,7)

Sem evidência

8 (100,0)

4 (50,0)

6 (60,0)

18 (69,2)

Estável

0 (0,0)

3 (37,5)

2 (20,0)

5 (19,2)

Óbito

0 (0,0)

1 (12,5)

2 (20,0)

3 (11,6)

Dados clínicos
Sexo

Idade

Localização

EAD

Feminino

GSMA: Glândula Salivar Maior; AP: Adenoma Pleomórfico; CME: Carcinoma Mucoepidermóide; CAC:
Carcinoma Adenóide Cístico; EAD: Estágio Atual da Doença.
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5.2. Análise Morfológica

5.2.1. Adenoma Pleomórfico
O estudo morfológico dos APs oriundos de GSME e das GSMA exibiu aspectos
característicos a esta neoplasia. O parênquima tumoral revelou intensa proliferação de células
epiteliais e mioepiteliais com morfologia que variava entre plasmocitóide, cuboidal,
fusiforme, basalóide, poligonal e escamosa, sendo observado o predomínio de células do tipo
cuboidal e plasmocitóide. Também, foi verificada diversidade no arranjo arquitetural dos APs,
pois as células estavam dispostas em ninhos, ilhas, cordões e lençóis sólidos com quantidade
variável de estruturas ductiformes que por vezes exibia material eosinofílico amorfo na
porção luminal e revestidas por duas ou mais camadas de células.
Com relação ao estroma tumoral, foi observado que este se apresentou bastante
variável, incluindo os subtipos fibroso, hialino, condróide, mixóide e mixocondróide. Na
maioria dos casos foi evidenciada, em um mesmo tumor, diferentes proporções de mais de um
tipo de arranjo estromal. Os estromas mais frequentes foram do tipo fibroso e hialino,
enquanto o menos comum foi o tipo condróide.
No que se refere a presença de cápsula, 18 casos (90%) dos APs apresentavam-se
delimitados perifericamente por uma cápsula fibrosa. Destes, 06 casos oriundos das GSME
exibiram cápsula fibrosa delgada e incompleta e apenas 02 casos de APs de GSME
juntamente com todos os casos de APs provenientes das GSMA apresentaram uma cápsula
fibrosa e completa com espessura variável.
Os APs foram classificados histopatologicamente de acordo com Seifert et al. (1976)
com base na diferenciação das células epiteliais e na quantidade e natureza do estroma nos
subtipos celular, clássico e mixóide. Entre os casos estudados, 9 (45%) corresponderam ao
subtipo celular (rico em células) (Figura 10A), caracterizado por uma proliferação de células
epiteliais arranjadas em cordões sólidos, por vezes formando estruturas ductiformes de
tamanhos variados em meio a escasso estroma tumoral. Seis casos (30%) foram classificados
como do subtipo clássico (Figura 10B), no qual havia uma quantidade equilibrada de células
epiteliais, mioepiteliais e o componente estromal. O subtipo mixóide (Figura 10C)
correspondeu a 5 casos (25%), caracterizado por um rico estroma que correspondia a mais de
80% do tumor e dispersas no estroma, foram evidenciadas células com morfologia variável,
principalmente piramidais e fusiformes, formando pequenos agrupamentos celulares ou
dispostas de forma isolada.
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5.2.2. Carcinoma Mucoepidermóide
A análise morfológica dos casos de CME das GSME e das GSMA revelou uma
proliferação de células mucosas, intermediárias e epidermóides em proporções variadas. Em
conjunto, estas células arranjavam-se na forma de ninhos, ilhas e lençóis que, na maioria dos
casos, se abriam formando espaços císticos.
De acordo com os critérios estabelecidos pela OMS (2005), entre os casos de CMEs
da pesquisa, 10 (50%) foram classificados como de baixo grau de malignidade (Figura 11A)
por exibirem formação de espaços císticos abundantes revestidos predominantemente por
células mucosas com áreas associadas às células intermediárias. Três casos (15%) foram
classificados como de grau intermediário (Figura 11B) por exibirem menor quantidade de
espaços císticos associados às células intermediárias e epidermóides. Sete casos (35%) foram
classificados como de alto grau de malignidade (Figura 11C) por exibirem principalmente
células epidermóides, além de células mucosas arranjadas em um padrão sólido, com escassas
formações císticas.
5.2.3. Carcinoma Adenóide Cístico
Os CACs das GSME e das GSMA analisados exibiram arranjo morfológico inerente a
esta neoplasia, caracterizado pela proliferação de células epiteliais e mioepiteliais de formato
que variava de arredondado a cuboidal, com grandes núcleos ovais e hipercromáticos, além de
citoplasma geralmente escasso. As células proliferantes encontravam-se organizadas em
espaços pseudocísticos, estruturas tubulares, ninhos e cordões, resultando nos três padrões
histopatológicos: tubular, cribriforme e sólido. Entre os casos avaliados, ora observou-se a
presença de um único padrão histopatológico, ora a presença de proporções variadas dos três
padrões morfológicos.
De acordo com o proposto por El-Naggar e Huvos (2005), os casos de CAC foram
analisados quanto ao padrão histopatológico predominante e foram gradados em três níveis: o
grau I foi atribuído a 4 casos (20%) que exibiram um padrão predominantemente tubular
(Figura 12A), com áreas cribriformes; o grau II foi atribuído a 6 casos (30%) que exibiram
principalmente o padrão cribriforme (Figura 12B), com áreas tubulares e algumas áreas
sólidas dispersas e o grau III foi identificado em 10 casos (50%) em que predominava o
padrão sólido (Figura 12C).
As distribuições dos casos de AP, CME e CAC de acordo com as classificações
morfológicas e segundo as localizações em GSME e GSMA, estão apresentadas na tabela 5.
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Tabela 5. Distribuição dos casos segundo as classificações morfológicas e de acordo com a
localização em GSME e GSMA. Natal, RN- 2016.
Localização
Grupo
Clássico
Subtipo histopatológico
AP

Mixóide
Celular
Baixo grau

Gradação histopatológica
CME

Intermediário
Alto grau
Cribriforme

Padrão histopatológico
CAC

Tubular
Sólido

GSME

GSMA

Total

n (/%)

n (/%)

n (/%)

2(20,0)

4 (40,0)

6 (30,0)

2 (20,0)

3 (30,0)

5 (25,0)

6 (60,0)

3 (30,0)

9 (45,0)

5 (50,0)

5 (50,0)

10 (50,0)

2 (20,0)

1 (10,0)

3 (15,0)

3 (30,0)

4 (40,0)

7 (35,0)

3 (30,0)

3 (30,0)

6 (30,0)

2 (20,0)

2 (20,0)

4 (20,0)

5 (50,0)

5 (50,0)

10 (50,0)

GSME: Glândula Salivar Menor; GSMA: Glândula Salivar Maior; AP: Adenoma Pleomórfico; CME:
Carcinoma Mucoepidermóide; CAC: Carcinoma Adenóide Cístico.
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5.3. Análise Imuno-Histoquímica

5.3.1.

Análise da imunoexpressão de OCT4 e CD44
A análise da expressão de OCT4 revelou uma imunoexpressão predominantemente

nuclear e, em menor quantidade, expressão citoplasmática. Quanto aos tipos celulares do
parênquima tumoral imunomarcados, nos APs e nos CACs as células epiteliais e as
mioepiteliais apresentaram positividade para OCT4 (Figuras 13, 14, 15 e 16). Nos casos de
CMEs, a imunomarcação foi observada nas células intermediárias e epidermóides, não sendo
verificada a expressão deste marcador nas células mucosas (Figuras 17, 18 e 19). Nas
glândulas salivares normais (grupo controle) foi evidenciada a expressão, contudo, uma
menor quantidade de células foram imunomarcadas pelo OCT4 bem como, na maioria dos
casos, a intensidade da expressão foi classificada como fraca (Figura 20).
Na avaliação semi-quantitativa realizada, independente do tipo de neoplasia (AP,
CME ou CAC) e da localização, ou seja, se em GSME ou GSMA, para OCT4, o escore mais
frequente para o PP (percentual de células positivas) foi 4 (n=40; 66,6%) e para a IE
(intensidade da expressão), a metade dos casos foi classificada como escore 3 (n=30; 50%). O
PIT (pontuação de imunomarcação total) para OCT4 apresentou uma média de 5,96 (±1,24).
A análise da expressão de CD44 revelou uma marcação predominantemente
membranar, e em alguns casos, a marcação citoplasmática também foi observada, sem um
padrão definido de distribuição. Quanto aos tipos celulares do parênquima tumoral
imunomarcados, nos APs e nos CACs, as células mioepiteliais preferencialmente expressaram
o CD44, mas também, foi evidenciada a imunomarcação em células epiteliais (Figuras 21, 22,
23 e 24). Em CMEs, a imunomarcação foi observada em células intermediárias e
epidermóides, não sendo verificada a expressão deste marcador em células mucosas (Figuras
25, 26 e 27). Em glândulas salivares normais (grupo controle) foi evidenciada a expressão, no
entanto, uma menor quantidade de células foram imunorreativas para o CD44 e na maioria
dos casos, a intensidade da expressão variou de fraca a intermediária (Figura 28).
Independente do tipo de neoplasia (AP, CME ou CAC) e da localização, se em GSME
ou GSMA, para CD44, o escore mais frequente para o PP foi 4 (n=24; 40%) e para a IE foi o
escore 3 (n=29; 48,3%). O PIT para CD44 teve uma média de 5,47 (±1,51).
Ao comparar as expressões de OCT4 e CD44 entre as lesões localizadas em GSME e
GSMA com os seus respectivos grupos controles, foi identificado que as médias e medianas
dos PITs de ambos os grupos controles, para os dois marcadores, foi menor quando
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comparado aos grupos das lesões, mostrando diferença estatisticamente significativa entre
estes (Tabela 6).

Tabela 6. Avaliação e comparação das expressões de OCT4 e CD44 nos tipos tumorais
constantes do estudo em GSME e GSMA com os seus respectivos grupos controles. Natal, RN2016.
Marcador

Localização

n

Média

Mediana

Q25-75

Ranks

p

OCT4

GSME

30

5,3

5,5

4,0-6,2

20,0

0,004*

Controle

5

3,0

3,0

2,0-4,0

6,0

GSME

30

4,5

5,0

3,0-5,2

19,4

Controle

5

3,0

3,0

2,0-4,0

9,2

GSMA

30

6,6

7,0

6,0-7,0

20,4

Controle

5

3,4

3,0

3,0-4,5

3,2

GSMA

30

6,4

7,0

6,0-7,0

20,5

Controle

5

3,4

3,0

3,0-4,0

3,0

CD44

OCT4

CD44

0,034*

<0,001*

<0,001*

GSME: Glândula Salivar Menor; GSMA: Glândula Salivar Maior; Q: Quartis 25 e 75.
*:Teste Mann-Whitney.

Quando comparada a imunomarcação do OCT4 e CD44 de acordo com a localização
em GSME e GSMA, as lesões das GSMA apresentaram valor de PIT maior e essa diferença
foi estatisticamente significativa (Tabela 7).

85

Tabela 7. Avaliação da imunoexpressão de OCT4 e CD44 de acordo com a localização
anatômica (GSME e GSMA). Natal, RN- 2016.
Marcador

Localização

n

Média

Mediana

Q25-75

Ranks

p

OCT4

GSME

30

5,3

5,5

4-6,25

21,9

<0,001*

GSMA

30

6,6

7,0

6,0-7,0

39,1

GSME

30

4,5

5,0

3,0-5,2

20,0

GSMA

30

6,4

7,0

6,0-7,0

41,0

CD44

<0,001*

GSME: Glândula Salivar Menor; GSMA: Glândula Salivar Maior; Q25-75: Quartis 25 e 75.
*:Teste Mann-Whitney.

Quando avaliada somente as lesões dentro do grupo de GSMA não houve diferença
significativa em relação ao PIT do OCT4 com o tipo de neoplasia (p=0,950) e entre o PIT do
OCT4 e a classificação morfológica de cada neoplasia (para AP: p=0,200; CME: p=0,468;
CAC: p=0,174). Do mesmo modo, para o PIT do CD44 ao comparar com o tipo de neoplasia
(p=0,317) e com suas classificações morfológicas (para AP: p=0,965; CME: p=0,735; CAC:
p=1,000), não houve diferenças estatisticamente significativas. No entanto, quando avaliado
os PITs entre as lesões localizadas nas GSME foi verificada diferença estatisticamente
significativa entre as neoplasias (Tabela 8) mas, quando comparado por pares essa diferença
perdeu significância estatística para AP x CME (p=0,142 para OCT4 e p=0,301 para CD44),
AP x CAC (p=0,063 para OCT4 e p=0,314 para CD44) e CME x CAC (p=0,988 para OCT4 e
p=0,051 para CD44). Nos resultados de acordo com as suas classificações morfológicas
também não foram encontradas diferenças significativas (OCT4/CD44: AP com
p=0,120/p=0,191, CME com p=0,618/p=0,892 e CAC com p=0,693/p=0,103).

86

Tabela 8. Avaliação da imunoexpressão de OCT4 e CD44 de acordo com a neoplasia em GSME.
Natal, RN- 2016.
Marcador

OCT4

CD44

Neoplasia

n

Média

Mediana

Q25-75

Ranks

AP

10

4,2

4,0

3,7-5,0

8,4

CME

10

5,6

6,0

4,5-7,0

17,7

CAC

10

6,1

6,0

5,7-7,0

20,3

AP

10

4,2

4,5

3,0-5,0

13,6

CME

10

5,8

6,0

5,0-7,0

22,6

CAC

10

3,6

4,0

2,0-5,0

10,2

P

p (pós)

0,049*

>0,05#

0,040*

>0,05#

GSME: Glândula Salivar Menor; AP: Adenoma Pleomórfico; CME: Carcinoma Mucoepidermóide; CAC:
Carcinoma Adenóide Cístico; Q25-75: Quartis 25 e 75.
*:Teste Kruskal-Wallis; #: Todos os testes pareados com Mann-Whitney não apresentaram diferença
estatisticamente significativa.

Analisando os valores dos PITs, independente da localização, se em GSME ou
GSMA, a comparação da imunoexpressão de OCT4 e de CD44 entre as neoplasias e entre
suas classificações morfológicas não apresentaram diferenças estatisticamente significativas
(Tabela 9).
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Tabela 9. Avaliação da imunoexpressão de OCT4 e CD44 de acordo com a neoplasia e
classificação morfológica, independente da localização. Natal, RN- 2016.
Marcador

Neoplasia

n

Média

Mediana

Q25-75

Ranks

p

OCT4

AP

20

5,4

5,5

4,0-7,0

24,3

0,117*

CME

20

6,1

7,0

5,5-7,0

33,2

CAC

20

6,3

6,0

6,0-7,0

33,9

AP

20

5,4

6,0

4,2-7,0

30,4

CME

20

6,0

6,5

5,2-7,0

36,5

CAC

20

4,9

5,0

4,0-6,7

24,5

Clássico

6

5,7

6,5

3,7-7

11,6

Mixóide

5

5,6

7,0

3,5-7

11,5

Celular

9

5,1

5,0

4,0-6,0

9,2

Baixo grau

10

6,0

7,0

5,2-7,0

10,8

Intermediário

3

6,0

6,0

5-6,5,0

8,8

Alto grau

7

6,3

7,0

5,0-7,0

10,7

Cribriforme

6

6,3

6,0

6,0-7,0

10,0

Tubular

4

6,2

6,0

6-6,7,0

9,25

Sólido

10

6,4

7,0

5,7-7,0

11,3

Clássico

6

6,3

6,5

5,7-7,0

13,5

Mixóide

5

5,6

6,0

4,0-7,0

11,1

Celular

9

4,7

5,0

3,0-6,5

8,1

Baixo grau

10

6,1

6,5

5,7-7,0

11,4

Intermediário

3

6,0

6,0

5,0-6,5

9,6

Alto grau

7

6,0

6,0

5,0-7,0

9,5

Cribriforme

6

4,5

4,5

2,0-7,0

9,4

Tubular

4

5,7

5,5

5,0-6,7

13,3

Sólido

10

4,8

5,0

3,7-6,2

10,0

CD44

0,081*

Classificação

OCT4

CD44

0,665*

0,844*

0,718*

0,186*

0,770*

0,528*

AP: Adenoma Pleomórfico; CME: Carcinoma Mucoepidermóide; CAC: Carcinoma Adenóide
Cístico; Q25-75: Quartis 25 e 75.
*:Teste Kruskal-Wallis.
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As avaliações das imunoexpressões do OCT4 e do CD44 em relação ao
comportamento da lesão foram verificadas a partir do valor do PIT entre o AP que apresenta
comportamento benigno e as lesões malignas do estudo. Independente da localização, para o
OCT4, as neoplasias malignas (CME e CAC) apresentaram uma maior expressão que a
benigna (AP) sendo essa diferença estatisticamente significativa (Tabela 10). Quando em
GSME essa diferença ficou bem evidente e foi significativa (Tabela 11), no entanto, em
GSMA essa diferença não foi estatisticamente significativa (p=0,873).
Já na avaliação da imunoexpressão do CD44 em relação ao comportamento das lesões,
independente da localização, as lesões malignas não apresentaram diferenças estatisticamente
significativas da benigna (Tabela 10). Apesar de não ter sido verificada diferença
estatisticamente significativa entre a lesão benigna e as malignas no grupo das GSME,
observou-se que a média e a mediana do PIT do CD44 do AP (benigna) foi menor em relação
ao CME e ao CAC (malignas) (Tabela 11). No grupo das GSMA, a diferença também não foi
significativa (p=1,300).

Tabela 10. Avaliação da imunoexpressão de OCT4 e CD44 de acordo com o comportamento da
lesão, independente da localização. Natal, RN- 2016.
Marcador

Comportamento

n

Média

Mediana

Q25-75

Ranks

p

OCT4

Benigno

20

5,4

5,5

5,5-7,0

24,3

0,039*

Maligno

40

6,2

6,5

6,5-7,0

33,6

Benigno

20

5,4

6,0

4,2-7,0

30,4

Maligno

40

5,4

6,0

6,0-7,0

30,5

CD44

0,987*

GSME: Glândula Salivar Menor; GSMA: Glândula Salivar Maior; Q25-75:Quartis 25 e 75.
*:Teste Mann-Whitney.

Tabela 11. Avaliação da imunoexpressão de OCT4 e CD44 de acordo com o comportamento da
lesão em GSME. Natal, RN- 2016.
Marcador

Comportamento

n

Média

Mediana

Q25-75

Ranks

p

OCT4

Benigno

10

4,2

4,0

3,7-5,0

8,45

0,001*

Maligno

20

5,9

6,0

5,0-7,0

19,4

Benigno

10

4,0

4,2

3,0-5,0

13,7

Maligno

20

4,7

5,0

3,2-6,0

16,4

CD44

GSME: Glândula Salivar Menor; Q25-75:Quartis 25 e 75.
*:Teste Mann-Whitney.

0,404*
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Analisando a correlação entre as imunoexpressões de OCT4 e CD44 para a amostra
total, foi observada uma correlação positiva moderada com significância estatística entre estes
(r=0,444 e p=<0,001). Quando em GSME, esta correlação foi classificada como fraca e não
significativa (r=0,171, p=0,365), de maneira semelhante para o grupo das GSMA (r=0,099 e
p=0,943). Avaliando individualmente cada neoplasia, independente da localização, no AP e
no CME essa correlação foi positiva moderada e estatisticamente significativa (AP: r=0,666 e
p=0,001; CME: r=0,443 e p=0,049). Já no CAC essa correlação foi fraca e não significativa
estatisticamente (r=0,268 e p=0,254). Os gráficos de dispersão para os parâmetros avaliados
podem ser observados nas figuras 29, 30 e 31.

Figura 29: Gráfico de dispersão dos PITs dos
marcadores OCT4 e CD44 para a amostra total.
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Figura 30: Gráfico de dispersão dos PITs dos
marcadores OCT4 e CD44 de acordo com a
localização.

Figura 31: Gráfico de dispersão dos PITs dos
marcadores OCT4 e CD44 de acordo com a
neoplasia.

O detalhamento das frequências do PP e da IE para OCT4 e CD44 segundo a
localização, tipo de neoplasia e classificação morfológica estão apresentados nas tabelas 12 e
13, respectivamente (Anexo 2).
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Figura 10. Fotomicrografia evidenciando adenoma pleomórfico do subtipo
celular (A).Fotomicrografia evidenciando adenoma pleomórfico do subtipo
clássico (B). Fotomicrografia evidenciando adenoma pleomórfico do subtipo
mixóide (C). (Pannoramic Viewer, H/E)
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Figura 11. Fotomicrografia evidenciando carcinoma mucoepidermóide
de baixo grau de malignidade (A). Fotomicrografia evidenciando
carcinoma mucoepidermóide de grau intermediário de malignidade (B).
Fotomicrografia evidenciando carcinoma mucoepidermóide de alto grau
de malignidade (C). (Pannoramic Viewer, H/E)
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Figura 12. Fotomicrografia evidenciando carcinoma adenóide cístico do
padrão tubular (A). Fotomicrografia evidenciando carcinoma adenóide
cístico do padrão cribriforme (B). Fotomicrografia evidenciando
carcinoma adenóide cístico do padrão sólido (C). (Pannoramic Viewer,
H/E)
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Figura 13. Fotomicrografia evidenciando a marcação nuclear pelo OCT4 em adenoma
pleomórfico de glândula salivar menor (Pannoramic Viewer, Envision)

Figura 14. Fotomicrografia evidenciando a marcação nuclear pelo OCT4 em adenoma
pleomórfico de glândula salivar maior (Pannoramic Viewer, Envision)
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Figura 15. Fotomicrografia evidenciando a marcação nuclear pelo OCT4 em carcinoma
adenóide cístico de glândula salivar menor (Pannoramic Viewer, Envision)

Figura 16. Fotomicrografia evidenciando a marcação nuclear pelo OCT4 em carcinoma
adenóide cístico de glândula salivar maior (Pannoramic Viewer, Envision)
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Figura 17. Fotomicrografia evidenciando a marcação nuclear pelo OCT4 em carcinoma
mucoepidermóide de glândula salivar menor (Pannoramic Viewer, Envision)

Figura 18. Fotomicrografia evidenciando a marcação nuclear pelo OCT4 em carcinoma
mucoepidermóide de glândula salivar maior (Pannoramic Viewer, Envision)
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Figura 19. Fotomicrografia evidenciando a ausência de marcação para OCT4 em
células mucosas de carcinoma mucoepidermóide (Pannoramic Viewer, Envision).

Figura 20. Fotomicrografia evidenciando discreta marcação pelo OCT4 em glândula
salivar com características de normalidade (Pannoramic Viewer, Envision).
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Figura 21. Fotomicrografia evidenciando a marcação membranar pelo CD44 em
adenoma pleomórfico de glândula salivar menor (Pannoramic Viewer, Envision)

Figura 22. Fotomicrografia evidenciando a marcação membranar pelo CD44 em
adenoma pleomórfico de glândula salivar maior (Pannoramic Viewer, Envision)
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Figura 23. Fotomicrografia evidenciando a marcação membranar pelo CD44 em
carcinoma adenóide cístico de glândula salivar menor (Pannoramic Viewer, Envision).

Figura 24. Fotomicrografia evidenciando a marcação membranar pelo CD44 em
carcinoma adenóide cístico de glândula salivar maior (Pannoramic Viewer, Envision)
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Figura 25. Fotomicrografia evidenciando a marcação membranar pelo CD44 em
carcinoma mucoepidermóide de glândula salivar menor (Pannoramic Viewer, Envision)

Figura 26. Fotomicrografia evidenciando a marcação membranar pelo CD44 em
carcinoma mucoepidermóide de glândula salivar maior (Pannoramic Viewer, Envision)
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Figura 27. Fotomicrografia evidenciando a ausência de marcação para CD44 em
células mucosas de carcinoma mucoepidermóide (Pannoramic Viewer, Envision).

Figura 28. Fotomicrografia evidenciando discreta marcação pelo CD44 em glândula
salivar com características de normalidade (Pannoramic Viewer, Envision)
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6. DISCUSSÃO

Os TGS exibem uma ampla variedade de comportamento biológico, muitas vezes
caracterizado por recorrências e metástases tardias, além de uma grande diversidade
morfológica, atribuída principalmente à heterogeneidade das células de origem destas lesões
(BARNES et al., 2005; NÓBREGA et al., 2010; SOAVE et al., 2013; DWIVEDI et al., 2013;
SARRAJ et al., 2015). Estes tumores são relativamente raros acometendo predominantemente
as glândulas salivares maiores, apesar de que na maioria das séries de casos reportadas na
literatura, estes incluem tanto tumores de glândulas salivar menor como de glândula salivar
maior, dificultando o conhecimento de dados específicos sobre a incidência e características
clinicopatológicas destas lesões (ITO et al., 2005; PIRES et al., 2008; SHISHEGAR et al.,
2011; SARRAJ et al., 2015; ABRAHÃO et al., 2015).
Na presente pesquisa, a amostra foi constituída por 20 casos de AP, 20 de CME e 20
casos de CAC, sendo para cada lesão, 10 casos localizados nas glândulas salivares menores e
10 casos localizados nas glândulas salivares maiores. Estudos envolvendo neoplasias de
glândulas salivares indicam que o AP é o tumor mais comum, com uma taxa de incidência
variando de 40 a 70% para todos os tumores de glândulas salivares menores e maiores.
Representa cerca de 50 a 80% dos tumores de parótida e 30 a 45% dos tumores de glândula
salivar menor (PIRES et al., 2008; BARROSO, 2014; SARRAJ et al., 2015; NIKOLIC et al.,
2015). Quanto aos tumores malignos, estudos têm reportado o CME e o CAC como os mais
ferquentes (PIRES et al., 2008; SARRAJ et al., 2015) . Diversos estudos apontam que o CME
representa o tumor maligno de glândula salivar mais comum, bem como a lesão maligna de
glândula salivar mais encontrada na infância, correspondendo a aproximadamente 34% dos
tumores malignos de parótida e 30% das neoplasias malignas de glândula salivar menor
(PIRES et al., 2008; BAI et al., 2013; ABRAHÃO et al., 2015; ADAMS et al., 2015). O CAC
corresponde a cerca de 20% de todas as neoplasias malignas de glândula salivar, sendo
relatado que aproximadamente 50 a 70% de todos os casos ocorrem em glândulas salivares
menores e apenas 25% nas glândulas salivares maiores (MIN et al., 2012; DAI et al., 2014;
COCA-PELAZ et al., 2015).
Os resultados do presente estudo demonstraram uma predilação dos casos de APs,
CMEs e CACs pelo sexo feminino (58,3%), dado semelhante a outros estudos que apontam o
sexo feminino como o mais acometido pelas neoplasias de glândulas salivares (ITO et al.,
2005; WANG, et al., 2007; PIRES et al., 2008; ABRAHÃO et al., 2015). Os indivíduos com

104

CAC apresentaram uma tendência a desenvolver a doença em idades mais avançadas quando
comparado aqueles com AP e CME; a média de idade dos pacientes com estes tumores no
momento do diagnóstico foi de respectivamente 55,4, 37 e 39,8 anos, estando estes achados
de acordo com outras pesquisas (WANG, et al., 2007; PIRES et al., 2008; NÓBREGA et al.,
2010; MEYERS et al., 2015; SARRAJ et al., 2015).
Quando em GSME, a localização mais comum foi o palato (46,7%), principalmente
para os casos de AP e CAC, enquanto que para o CME a região retromolar foi a mais atingida
pela lesão. Nas GSMA, a parótida foi a glândula mais acometida (60%) tanto para os APs
como para os CMEs, no entanto, para os CACs a glândula submandibular foi a mais
frequentemente acometida. Estes resultados estão de acordo com relatos prévios da literatura
que indicam o palato e a glândula parótida como principais sítios anatômicos em estudos
envolvendo neoplasias de glândulas salivares menores e maiores (ITO et al., 2005; WANG, et
al., 2007; SARRAJ et al., 2015; ABRAHÃO et al., 2015). Quanto a glândula submandibular
ter sido a localização mais frequente entre os casos de CACs avaliados no presente estudo,
Neville et al. (2009) ressaltam que individualmente uma evidente diferença pode ser
observada entre as glândulas, pois na glândula parótida, o CAC é relatiamente raro,
representando somente 2 a 3% de todos os tumores, já na glândula submandibular, este tumor
representa 12 a17% de todos os tumores, sendo a neoplasia mais frequente.
Neste estudo, quando analisada a situação atual dos pacientes foi verificado que a
maioria encontrava-se sem evidência da doença (51,4%), devido principalmente aos casos de
AP e, para esta lesão, também não foram encontrados casos de recidiva. Foram registrados 5
óbitos, sendo 4 em CAC (2 casos em glândulas salivares menores e 2 casos em glândulas
salivares maiores) e 1 em CME de glândula salivar maior. Os casos de óbito podem ser
justificados pela agressividade que estas neoplasias malignas apresentam, pela falta de
continuidade no tratamento ou mesmo, a falta de um diagnóstico em fases mais precoces do
aparecimento da doença.
Do ponto de vista morfológico, os TGS avaliados nesta pesquisa exibiram aspectos
histopatológicos característicos para estas neoplasias. Tanto para as GSME como para as
GSMA, os APs apresentaram uma grande diversidade de aspectos morfológicos e um padrão
bastante variável dos componentes epitelial e estromal. O parênquima tumoral revelou uma
intensa proliferação de células com morfologia variada com predomínio de células do tipo
cuboidal e plasmocitóide. O estroma se apresentou de aspecto diverso, assumindo na maioria
dos casos, em um mesmo tumor, diferentes proporções de mais de um tipo de arranjo
estromal. Conforme a classificação proposta por Seifert et al. (1976) dos 20 casos de APs
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analisados na presente amostra, foi verificada uma predominância do tipo III (celular) com 9
casos (45%), seguido do tipo I (clássico) com 6 casos (30%) e por 5 casos (25%) do tipo II
(mixóide). Estes dados não se assemelham aqueles citados por Mărgăritescu et al. (2005), os
quais observaram que em 103 casos de APs analisados, 55% foram classificados como do tipo
clássico, 24% do tipo mixóide, 12% do tipo celular e 9% com diferenciação monomórfica
focal no componente epitelial.
O CME é constituído por proporções variadas de células epidermóides, intermediárias
e mucosas apresentando-se com uma grande variedade de tipos histológicos (YAMASAKI et
al., 2014). Nos casos do presente estudo em GSME e GSMA, os CMEs apresentaram-se
constituídos por proliferação de células mucosas, intermediárias e epidermóides que se
arranjavam na forma de ninhos, ilhas e lençois, além da formação de espaços císticos, por
vezes, proeminentes. Entre os casos desta pesquisa, 10 (50%) foram classificados como de
baixo grau de malignidade, 3 casos (15%) como de grau intermediário e 7 casos (35%) foram
classificados como de alto grau de malignidade. Estes resultados são condizentes com o
estudo de Yamasaki et al. (2014), os quais descrevem que entre os 45 casos de CMEs de
GSME e GSMA avaliados, 71,1% foram de baixo grau de malignidade, 4,4% de grau
intermediário e 24,5% de alto grau de malignidade. Diferentemente dos resultados citados, no
estudo de Abrahão et al. (2015), a maioria dos CMEs da sua amostra foi classificada como de
grau intermediário correspondendo a 48% dos casos, seguido por 30% de casos de baixo grau
e 22% de alto grau.
O CAC caracteriza-se pela presença de células epiteliais de aspecto basalóide, com um
citoplasma geralmente escasso, exibindo diferenciação epitelial ductal ou mioepitelial
(SCHWARZ et al., 2011; COCA-PELAZ et al., 2015). No presente estudo, foi observado que
para os casos de CAC tanto em GSME quanto em GSMA, estes demonstraram um arranjo
arquitetural característico com as células proliferantes organizadas formando os três padrões
histopatológicos: tubular, cribriforme e sólido. Alguns tumores apresentaram invasões das
células tumorais a estruturas adjacentes, tais como, perineural, muscular e vascular. Nos
CACs analisados na presente pesquisa, o padrão sólido foi o mais frequente com 10 casos
(50%), seguido pelo padrão cribriforme com 6 casos (30%) e o padrão tubular representado
por 4 casos (20%). Diferindo dos resultados encontrados, uma análise de 65 casos de CAC
realizada por Li et al. (2015) foi evidenciado que 44,7% dos casos foram do padrão
cribriforme, 30,7% do padrão tubular e 24,6% do padrão sólido. Neste mesmo estudo, os
autores encontraram em 37 casos a presença de invasão perineural.
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Vários fatores têm sido estudados na tentativa de melhor compreender a histogênese,
comportamento biológico, potencial terapêutico e prognóstico dos TGS, tais como: oncogenes
do ciclo celular, proteínas envolvidas no processo de reparo do DNA, proteínas de adesão
celular, receptores de estrogênos, fatores angiogênicos e linfangiogênicos, fatores
transcricionais e proteínas associadas às células-tronco tumorais.
As células-tronco tumorais foram inicialmente identificadas na leucemia mielóide
aguda por Bonnet e Dick (1997) e, em tumor sólido, estas células foram pela primeira vez
detectadas em tumor de mama por Al-Hajj et al. (2003). As células-tronco tumorais podem
ser definidas a partir de características inerentes a estas células, tais como: capacidade de
diferenciação em resposta a mutações oncogênicas e aos estímulos externos, o que permite
dar origem a uma progênie heterogênea e capacidade de regular a auto-renovação, mantendo
uma reserva de células-tronco tumorais intactas para expansão, além da capacidade de migrar
para gerar metástase. Assim, um subconjunto específico de células tumorais com
características de células-tronco pode desempenhar um papel na iniciação do tumor,
progressão e recorrência (CHEN, 2009; ZHANG et al., 2012; HUANG et al., 2014;
MOGHBELI et al., 2014; KOBAYASHI, NORONHA, 2015). Estudos recentes revelaram
que a atividade das células-tronco tumorais é regulada pelo seu microambiente (nicho de
células-tronco tumorais) o qual é constituído por um especializado leito vascular de células
endoteliais, células de origem mesenquimal e componentes da MEC (NIE, 2010; FUJITA e
IKEDA, 2012; SZAFAROWSKI, SZCZEPANSK, 2014).
Pesquisas acerca das células-tronco tumorais e das proteínas a elas associadas em
algumas neoplasias orais têm sido desenvolvidas. Recentemente, estudos com carcinomas
epidermóides de cabeça e pescoço indicaram que as células-tronco tumorais desempenham
um papel relevante no desenvolvimento e progressão deste tumor (CHIOU et al., 2008;
CHEN et al., 2009; SATPUTE et al., 2013; HUANG et al., 2014; HABU et al., 2015; FU et
al., 20015; LEINUNG et al., 2015).
Diversos marcadores de células-tronco tumorais, tais como, CD44, OCT4, ALDH,
SOX2, CD24, CD133, NANOG, dentre outros, têm sido identificados como passíveis de
utilização para a informação diagnóstica e prognóstica em tumores de mama, gástrico,
pulmão, bem como em carcinomas de cabeça e pescoço (DAI et al., 2014; PAPAGERAKIS et
al., 2014; FU et al., 2015; HABU et al., 2015; ADAMS et al., 2015).
No estudo de Kokko et al. (2011), os autores observaram elevada expressão de CD44
nos 135 casos de carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço avaliados e sugeriram que
este achado pode ser um sinal de agressividade do tumor e fator prognóstico em carcinomas
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localizados em faringe e laringe. Fu et al. (2015) avaliando as expressões de OCT4 e SOX2
em 436 casos de carcinomas epidermóides orais através de imuno-histoquímica, concluíram
que OCT4 e SOX2 são biomarcadores de células-tronco tumorais relacionados a
tumorigênese na fase inicial de formação dos carcinomas epidermóides orais. De maneira
semelhante, um outro estudo realizado por Saito et al. (2011) utilizando os mesmos
marcadores, OCT4 e SOX2 em carcinomas epidermóides orais, mostrou que eles são coexpressos e desempenham papel importante na capacidade de auto-renovação das célulastronco tumorais. Na pesquisa realizada por Huang et al. (2014) foi verificada a expressão de
quatro marcadores de células-tronco tumorais em 66 casos de carcinomas epidermóides de
língua. Através da imuno-histoquímica, os autores observaram que ALDH1, CD44, OCT4 e
SOX2 em conjunto, estão diretamente relacionados, uma vez que todos exibiram elevada
expressão, sugerindo que as células-tronco tumorais estão envolvidas na progressão tumoral.
Também, têm sido desenvolvidas pesquisas avaliando a participação das célulastronco tumorais em TGS, no entanto, o papel destas em neoplasias de glândulas salivares
benignas e malignas não está ainda bem estabelecido e é considerado incipiente, sendo
escassos os estudos encontrados na literatura.
Alguns estudos vêm analisando a presença de células-tronco tumorais em diversos
tipos de neoplasias, incluindo os TGS e têm correlacionado as suas descobertas com a
histogênese tumoral (DWIVEDI et al., 2013). Algumas teorias tentam explicar a origem
destes tumores. Assim, sugere-se que os TGS podem ser resultado da expansão clonal de uma
única célula pluripotente ou, surgem a partir do crescimento coordenado de populações de
células que são derivadas de outras células que mantiveram a sua capacidade proliferativa no
tecido glandular salivar (IANEZ et al., 2013). No estudo de Gurbuz et al. (2006) através de
imuno-histoquímica utilizando CKI4, CKI7, CK18, CK 19 e SMA em 30 casos de neoplasias
de glândulas salivares, os autores concluíram que os APs originam-se de células-tronco.
O papel de marcadores moleculares específicos para células-tronco tumorais é
relevante não apenas para a detecção e o isolamento desta população de células mas, também,
permite a previsão do comportamento biológico do tumor, o que é conseguido através da
avaliação do nível de expressão e/ou pela distribuição espacial das células-tronco tumorais.
Além disso, eles servem como alvos ideais para o desenvolvimento de novos agentes
terapêuticos (CHEN et al., 2009; SZAFAROWSKI, SZCZEPANSK, 2014; HABU et al.,
2015).
Dentre os marcadores para células-tronco tumorais, destacam-se OCT4 e CD44 que
parecem assumir um papel importante no desenvolvimento e comportamento das neoplasias
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(CHIOU et al., 2008; MACK e GIRES, 2008; GE et al., 2010; KOKKO et al., 2011; SAITO
et al., 2011; HUANG et al., 2014; FU et al., 2015; LEINUNG et al., 2015; HABU et al.,
2015), incluindo os TGS, participando ativamente das interações entre as células do
parênquima tumoral. Contudo, em neoplasias de glândulas salivares, as informações sobre a
expressão do OCT4 e CD44 são limitadas pela raridade de estudos encontrados utilizando
estes dois marcadores (FUJITA e IKEDA, 2012; ZHANG et al., 2012; IANEZ et al., 2013;
SOAVE et al., 2013; ADAMS et al., 2015).
Neste estudo, ao se avaliar a expressão imuno-histoquímica de OCT4 em APs, CMEs
e CACs observou-se que todos os casos foram imunomarcados e que a maioria dos APs,
CMEs e CACs exibiu uma forte expressão predominantemente nuclear nas células do
parênquima tumoral. Estes dados estão parcialmente de acordo com os descritos nos estudos
de Qiao et al. (2014) e Habu et al. (2015) que evidenciaram principalmente expressão nuclear
de OCT4 em carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço embora não tenham observado
expressão de OCT4 em todos os casos. Já no estudo de Zhang et al. (2012) a expressão de
OCT4 em CME de glândulas salivares foi verificada apenas no núcleo da linhagem de célula
avaliada. De maneira semelhante para o CD44, todos os casos constantes do presente estudo
foram imunomarcados e a maioria também exibiu uma elevada expressão, sendo esta
predominantemente membranar, resultados estes concordantes com os relatos de Adams et al.
(2015) que também encontraram imunorreatividade para o CD44 em todos os casos de CME
de glândulas salivares e com os relatos de Fujita e Ikeda (2012) que demostraram uma maior
frequência de marcação membranar para os casos de CACs estudados.
Para ambos os marcadores, na presente pesquisa, em alguns casos também foram
evidenciadas imunomarcações no citoplasma. Estudos anteriormente relatados na literatura
também demonstraram em menor quantidade, a expressão de OCT4 e CD44 no citoplasma
celular em alguns tumores (FUJITA e IKEDA, 2012; ZHANG et al., 2012; HUANG et al.,
2014; RAVINDRAN et al., 2015; SAWANT et al., 2015). É possível que a expressão
citoplasmática observada possa ser devido a um aumento da síntese de OCT4 e CD44 que
conduz às suas acumulações citoplasmáticas. De acordo com Ravindran et al. (2015) e Sawant
et al. (2015) estes resultados demonstram a necessidade de investigação quanto a localização
exata da imunomarcação de OCT4 e CD44 nos compartimentos celulares.
Ressalta-se que nos

APs e CACs, as

células mioepiteliais

expressaram

preferencialmente CD44, sendo também evidenciada em alguns casos a imunomarcação nas
células epiteliais. Diferindo da presente pesquisa, Soave et al. (2013) destacaram que a
expressão do CD44 em CACs foi observada apenas nas células mioepiteliais. Já no estudo de
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Fujita e Ikeda (2012) foi verificado que nos ninhos sólidos dos CACs analisados, a maioria
das células tumorais imunorreativas para o CD44 eram células mioepiteliais do tipo basalóide,
sendo também observada a expressão deste marcador nos cordões de células epiteliais
adjacentes a MEC, considerada como um componente do nicho das células-tronco tumorais,
sugerindo que as células-tronco tumorais positivas para o CD44 desempenham um papel
importante na morfogênese do CAC. De forma análoga ao presente estudo, os resultados de
Ianez et al. (2013)

revelaram que nos APs as células mioepiteliais modificadas foram

positivas para CD44 e, em várias áreas focais, CD44 também esteve presente nas estruturas
luminais.
Fonseca et al. (2000) estudaram a expressão de isoformas do CD44 em tecidos
glandulares salivares normais de humanos. Eles observaram que as variantes CD44v3 e v6
são amplamente expressas em células mioepiteliais, sugerindo que estas células podem
desempenhar um papel crítico na renovação da glândula salivar normal, bem como podem
desempenhar um papel no controle do crescimento de tumores de glândulas salivares,
considerando aqueles derivados de células mioepiteliais modificadas. Conforme Da Silveira et
al. (2006) e Ianez et al. (2013), a multiplicidade de aspectos histológicos exibidos pelos TGS
tem sido atribuída à presença da célula mioepitelial nas glândulas salivares e que embora não
seja considerada a célula de origem de todos os TGS, é considerável o seu papel na
constituição e crescimento de vários tumores epiteliais salivares.
Também, é importante destacar que nos CMEs não foi verificada a expressão de
OCT4 e CD44 nas células mucosas, sugerindo que estas células podem apresentar maior grau
de diferenciação e um fenótipo menos agressivo, não apresentando comportamento de
células-tronco tumorais. Por outro lado, as células epidermóides e intermediárias parecem ser
mais indiferenciadas quando comparadas às células mucosas já que demostraram elevada
expressão para estes marcadores.
Ao comparar as expressões de OCT4 e CD44, entre as lesões localizadas nas GSME e
GSMA com os seus respectivos grupos controles, foi identificada uma menor expressão
destes marcadores nas células acinares e nas células ductais dos grupos das glândulas
salivares normais quando comparada aos grupos das lesões, mostrando diferença
estatisticamente significativa entre estes. Estes achados estão de acordo com os encontrados
por Adams et al. (2015) no qual as glândulas salivares normais expressaram baixos níveis
para marcadores de células-tronco tumorais (CD44, ALDH, CD24 e CD10) em comparação
aos casos de CMEs avaliados, bem como estão condizentes com os resultados de Ianez et al.
(2013) que detectaram aumento da expressão de CD44 em espécimes de APs em comparação
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com os casos controles de glândulas salivares normais, cuja marcação foi restrita à região do
ducto intercalado. A partir destes resultados evidencia-se a importância destes marcadores de
células-tronco tumorais e que as implicações de suas expressões para o comportamento do
tumor necessitam ser melhor investigadas.
No presente estudo, os dados também forneceram evidências de uma associação
significativa entre as expressões de OCT4 e CD44 com as neoplasias oriundas das GSMA.
Esta relação foi observada pelo maior número de células imunorreativas e pela forte
intensidade da expressão de ambos marcadores nos tumores das GSMA quando comparados
com tumores das GSME. Uma explicação hipotética para esta expressão diferenciada entre
GSME e GSMA de OCT4 e CD44 pode ser a variação nas características histológicas entre as
glândulas salivares e/ou características inerentes ao desenvolvimento embriológico através da
relação epitélio-mesenquimal. Este resultado coincide com o dado descrito por Soave et al.
(2013) que também evidenciaram significância estatística entre a elevada expressão de CD44
e as neoplasias malignas oriundas das GSMA, sugerindo que as células-tronco tumorais
podem apresentar uma menor participação nas neoplasias de GSME e que esta descoberta
pode ter implicações terapêuticas. De acordo com estes autores, a atividade reduzida das
células-tronco tumorais poderia resultar em uma melhor resposta às terapias destinadas a
erradicar os tumores das GSME.
Dai et al. (2014) investigaram o significado clinicopatológico e prognóstico da
expressão de SOX2 em 131 casos de CAC de glândula salivar. Dos CACs avaliados, 102
casos apresentavam padrão histopatológico cribriforme/tubular, sendo que destes, 61 casos
(59,8%) exibiram alta expressão para este marcador. Já em relação ao tipo sólido foram
avaliados 29 casos, dentre os quais, 21 (72,4%) exibiram elevada expressão para o SOX2.
Desta forma, a alta expressão de SOX2 foi significativamente associada com o padrão
histológico dos CACs analisados. Na presente pesquisa os achados diferiram dos
evidenciados pelo estudo ora citado, pois independente se em GSME ou GSMA, a
comparação das imunoexpressões de OCT4 e CD44 entre as neoplasias (AP, CME e CAC) e
entre suas respectivas classificações morfológicas (subtipos, gradações e padrões
histopatológicos) não apresentaram diferenças estatisticamente significativas, sendo
observado que a maioria dos casos exibiu elevada expressão tanto para o OCT4 como para o
CD44, uma vez que o escore 4 foi o mais frequente para o PP e o escore 3, o mais frequente
para a IE para ambos marcadores e a média dos PITs para OCT4 e CD44 foi de 5,96 e 5,47,
respectivamente.
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Adicionalmente, Zhou et al. (2013) obtiveram resultados semelhantes ao deste estudo
ao avaliarem a expressão imuno-histoquímica de ALDH1 em 216 casos de CAC e sua
correlação com parâmetros clinicopatológicos. As análises estatísticas não indicaram
correlação entre a expressão de ALDH1 com os padrões histopatológicos do tumor. Os
autores deduziram que outros fatores, além das células-tronco tumorais, podem desempenhar
papéis importantes na diferenciação celular e no desenvolvimento tumoral.
Segundo Mărgăritescu et al. (2005) os subtipos histológicos dos APs não apresentam
relação com o prognóstico destes tumores, apesar do amplo espectro morfológico destas
neoplasias. Entretanto, para os CMEs e CACs a gradação e o padrão histopatológico são
frequentemente associados ao prognóstico. O prognóstico dos pacientes com CME é
influenciado pelo estágio clínico e grau histopatológico, uma vez que os pacientes com
tumores de alto grau apresentam taxa de recorrência e metástase maiores (GOODE, ELNAGGAR, 2005; LIU et al., 2014). Da mesma forma, algumas características
clinicopatológicas são descritas como desfavoráveis ao prognóstico dos CACs, incluindo
idade, padrão sólido, invasão vascular e perineural (EL-NAGGAR, HUVOS, 2005; ADAMS
et al., 2013). Por outro lado, para alguns autores, as características histológicas não têm
conseguido prever o comportamento biológico dos TGS, uma vez que tumores que exibem
atipia celular, invasão perineural, necrose e elevada taxa de mitose, por vezes, podem exibir
comportamento indolente (SCHWARZ et al., 2011; ZHANG et al., 2012).
Na presente pesquisa, independente da localização, se em GSME ou GSMA para o
OCT4, as neoplasias malignas (CME e CAC) apresentaram uma maior expressão que a
benigna (AP) sendo essa diferença estatisticamente significativa. No entanto, quando em
GSME essa diferença ficou bem evidente e foi significativa, embora, em GSMA essa
diferença não apresentou significância. Apesar de não ter sido encontrada diferença
estatisticamente significativa para o CD44, foi possível observar maiores valores para as
neoplasias malignas e menores para a neoplasia benigna quando em GSME. A partir destes
resultados é possível sugerir que as células-tronco tumorais estariam relacionadas ao
comportamento biológico das neoplasias de glândula salivar, apresentando níveis menores em
tumores benignos e maiores nos tumores malignos.
Possível correlação entre as imunoexpressões de OCT4 e CD44 a partir da pontuação
do PIT também foi analisada neste estudo, sendo constatada para a amostra total uma
correlação positiva moderada, uma vez que o coeficiente de correlação de Spearman revelou
valores positivos e com significância estatística. Assim, estes biomarcadores de células-tronco
tumorais mostraram que estão relacionados com a tumorigênese em TGS e que podem ser
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importantes para a manutenção das propriedades de quiescência e auto-renovação das célulastronco tumorais. Contudo, estes resultados requerem mais investigações para elucidar os
mecanismos envolvidos na renovação destas células e propagação do tumor. Apesar de
também ter sido verificada correlação entre os marcadores quando analisado cada grupo
separadamente, tanto entre as lesões das GSMA como entre as lesões das GSME, esta
correlação entre os marcadores foi considerada fraca e não significativa.
Estudos recentes têm revelado que o tema acerca das células-tronco tumorais é
importante, uma vez que estas células desempenham um papel decisivo na formação e
crescimento de tumores. A recorrência do tumor e a sua resistência à drogas pode ser
atribuída as células-tronco tumorais potencialmente quiescentes, que permanecem vitais e
capazes de repovoamento sob terapias contra o câncer (ZHANG et al., 2012; ADAMS et al.,
2013; IANEZ et al., 2013; SINHA et al., 2013; TSAI et al., 2014; HABU et al., 2015).
Portanto, a identificação de um marcador específico que defina o fenótipo das células-tronco
tumorais é desejável, de modo que a relevância clínica da expressão do marcador em cada
tipo de tumor possa ser avaliada, o que é essencial para o estabelecimento de alvos
terapêuticos eficazes.
A partir dos resultados desta pesquisa, na qual foi evidenciada elevada expressão de
OCT4 e CD44 nas células do parênquima tumoral, este fato pode sugerir que estas proteínas
desempenham papel importante na identificação de células-tronco tumorais, permitindo uma
previsão do comportamento biológico das neoplasias de glândula salivar.
Diante dos achados do presente estudo, sugere-se que além de novas investigações
empregando-se OCT4 e CD44, evidencia-se ainda a necessidade de continuidade na
investigação com outras proteínas, bem como com outros métodos utilizados para detectar e
isolar células-tronco tumorais, já que uma combinação de marcadores e métodos seria mais
confiável e mais específica para identificar células tronco-tumorais envolvidas no
desenvolvimento e progressão das neoplasias de glândula salivar, e assim, melhor
compreender o comportamento biológico destas neoplasias.
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7. CONCLUSÕES

Diante dos resultados obtidos no presente estudo, pode-se concluir que:
1.

O AP, CME e CAC exibiram maior expressão de OCT4 e CD44 do que o parênquima
glandular salivar normal.

2.

Dentre as células do parênquima tumoral dos casos avaliados, foi evidenciado para o
OCT4 que as células luminais e não-luminais foram imunomarcadas nos casos de APs e
CACs. Já a imunoexpressão do CD44 foi evidenciada principalmente nas células nãoluminais

destas

lesões.

Nos

CMEs

para

ambos

marcadores,

verificou-se

imunorreatividade nas células epidermóides e intermediárias e ausência de marcação nas
células mucosas, sugerindo que estas células podem apresentar maior grau de
diferenciação e um fenótipo menos agressivo, não exibindo comportamento de célulastronco tumorais, e assim, parecem não estar envolvidas no comportamento agressivo dos
CMEs.
3.

Os subtipos do AP, as gradações do CME e os padrões histopatológicos do CAC não
influenciaram as expressões de OCT4 e CD44.

4.

As neoplasias localizadas nas GSMA exibiram maior imunomarcação tanto para OCT4
quanto para CD44 quando comparada com as lesões das GSME. A diferença de
expressão pode ser resultante da variação das características histológicas entre as
glândulas salivares e/ou características inerentes ao desenvolvimento embriológico
através da relação epitélio-mesenquimal.

5. Na amostra total e no grupo das GSME, o CME e o CAC exibiram maior imunomarcação
para OCT4 do que o AP, sendo possível sugerir que as células-tronco tumorais estariam
relacionadas ao comportamento biológico das neoplasias de glândula salivar.
6. Foi observada uma correlação positiva entre a expressão de OCT4 e CD44 para a amostra
total. Assim, estes biomarcadores de células-tronco tumorais mostraram que estão
relacionados com a tumorigênese em TGS.
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ANEXO 2
Tabela 12. Frequências do PP e da IE para OCT4 de acordo com a localização, tipo de
neoplasia e classificação morfológica.
PP

IE

Localização

0
n(%)

1
n(%)

2
n(%)

3
n(%)

4
n(%)

1
n(%)

2
n(%)

3
n(%)

GSME

0(0,0)

0(0,0)

9(100) 6(54,5)

15(37,5)

4(100) 19(73,1)

7(23,3)

GSMA

0(0,0)

0(0,0)

0(0,0) 5(45,5)

25(62,5)

0(0,0) 7(26,9)

23(76,7)

AP

0(0,0)

0(0,0)

7(77,8) 5(45,5)

8(20,0)

2(50,0) 9(34,6)

9(30,0)

CME

0(0,0)

0(0,0)

2(22,2) 3(27,7)

15(37,5)

2(50,0) 7(26,9)

11(36,7)

CAC

0(0,0)

0(0,0)

0(0,0) 3(27,7)

17(42,5)

0(0,0) 10(38,5) 10(33,3)

Clássico

0(0,0)

0(0,0)

2(28,6) 1(20,0)

3(37,5)

1(50,0) 1(11,1)

4(44,4)

Mixóide

0(0,0)

0(0,0)

2(28,6) 0(0,0)

3(37,5)

1(50,0) 1(11,1)

3(33,3)

Celular

0(0,0)

0(0,0)

3(42,9) 4(80,0)

2(25,0)

0(0,0) 7(77,8)

2(22,2)

Baixo grau

0(0,0)

0(0,0)

2(100) 0(0,0)

8(53,3)

2(100) 2(28,6)

6(54,5)

Gradação
CME Intermediário 0(0,0)

0(0,0)

0(0,0) 1(33,3)

2(13,3)

0(0,0) 2(28,6)

1(9,1)

Neoplasia

Classificação morfológica

Subtipo
AP

Padrão
CAC

Alto grau

0(0,0)

0(0,0)

0(0,0) 2(66,7)

5(33,3)

0(0,0) 3(42,9)

4(36,4)

Cribriforme

0(0,0)

0(0,0)

0(0,0)

0(0,0)

6(35,3)

0(0,0) 4(40,0)

2(20,0)

Tubular

0(0,0)

0(0,0)

0(0,0) 1(33,3)

3(17,6)

0(0,0) 2(20,0)

2(20,0)

0(0,0)

0(0,0) 2(66,7)

8(47,1)

0(0,0) 4(40,0)

6(60,0)

Sólido

0(0,0)
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Tabela 13. Frequências do PP e da IE para CD44 de acordo com a localização, tipo de neoplasia e
classificação morfológica.
PP

Localização

0
n(%)

1
n(%)

2
n(%)

IE

3
n(%)

4
n(%)

1
n(%)

2
n(%)

3
n(%)

GSME

0(0,0) 4(100) 9(100) 11(47,8) 6(25,0)

8(100)

17(73,9) 5(17,2)

GSMA

0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 12(52,2) 18(75,0)

0(0,0)

6(26,1) 24(82,8)

AP

0(0,0) 1(25) 4(44,4) 6(26,1) 9(37,5)

3(37,5)

8(34,8) 9(31,0)

CME

0(0,0) 0(0,0) 1(11,1) 9(39,1) 10(41,7)

1(12,5)

6(26,1) 13(44,8)

CAC

0(0,0) 3(75) 4(44,4) 8(34,8) 5(20,8)

4(50,0)

9(39,1) 7(24,1)

Clássico

0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(33,3) 4(44,4)

0(0,0)

2(25,5) 4(44,4)

Mixóide

0(0,0) 0(0,0) 1(25,0) 2(33,3) 2(22,2)

1(33,3)

1(12,5) 3(33,3)

Celular

0(0,0) 1(100) 3(75,0) 2(33,3) 3(33,3)

2(66,7)

5(62,5) 2(22,2)

Baixo grau

0(0,0) 0(0,0) 1(100) 3(33,3) 6(60,0)

1(100)

2(33,3) 7(53,8)

Gradação
Intermediário 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(11,1) 2(20,0)
CME

0(0,0)

2(33,3)

Neoplasia

Classificação morfológica

Subtipo
AP

Padrão
CAC

1(7,7)

Alto grau

0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 5(55,6) 2(20,0)

0(0,0)

2(33,3) 5(38,5)

Cribriforme

0(0,0) 2(66,7) 1(25,0) 1(12,5) 2(40,0)

2(50,0)

2(22,2) 2(28,6)

Tubular

0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 3(37,5) 1(20,0)

0(0,0)

2(22,2) 2(28,6)

Sólido

0(0,0) 1(33,3) 3(75,0) 4(50,0) 2(20,0)

2(50,0)

5(55,6) 3(42,9)

GSME: Glândula Salivar Menor; GSMA: Glândula Salivar Maior; AP: Adenoma Pleomórfico; CME:
Carcinoma Mucoepidermóide; CAC: Carcinoma Adenóide Cístico.

