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RESUMO



RESUMO 

O mixoma odontogênico compartilha aspectos celulares e estruturais com a papila 

dentária, tendo-se implicado esta última como provável origem deste neoplasma. O propósito 

desta pesquisa consistiu em analisar comparativamente a expressão imuno-histoquímica de 

colagenase-1 (MMP-1) e gelatinases A (MMP-2) e B (MMP-9) em mixomas odontogênicos e 

papilas de germes dentários. Foram selecionados 12 casos de mixoma odontogênico e 08 

espécimes de germes dentários, para análise da presença ou ausência de expressão imuno-

histoquímica e padrão de distribuição destas proteases em meio à matriz extracelular, bem 

como, o número de células positivamente marcadas para estas metaloproteinases de matriz 

(MMPs). Constatou-se diferença significativa (p<0,05) em relação à imunorreatividade para 

MMP-2, apresentando-se expressa apenas em meio à matriz extracelular dos mixomas. Para 

MMP-1 foi verificada imunorreatividade na maioria dos casos de mixomas, com proporções 

semelhantes às constatadas nas papilas dentárias. Em relação ao padrão de distribuição, 

evidenciou-se diferença significativa apenas para MMP-1 (p<0,05), com predominância do 

padrão focal nos neoplasmas. Por sua vez, a quantidade de células imunorreativas às 

proteases, nos mixomas odontogênicos, revelou diferenças significativas (p<0,05), estando a 

MMP-1 presente em maiores proporções, em comparação com as MMPs-2 e -9. Concluiu-se 

que a expressão de MMP-1, em nível comparável ao constatado nas papilas de germes 

dentários e numericamente superior às MMPs-2 e -9, sugere a implicação desta protease no 

processo de degradação da matriz extracelular nos mixomas odontogênicos e, em decorrência 

da possibilidade de associação das MMPs a receptores envolvidos no processo de adesão 

celular, especialmente às integrinas, ainda um provável papel na invasividade local destes 

neoplasmas. Adicionalmente, a evidenciação de um gradiente descendente na expressão 

imuno-histoquímica das MMPs nos mixomas odontogênicos, associada à especificidade de 

substrato inerente a cada uma destas proteases, sugerem a existência de um mecanismo 

coordenado entre colagenase intersticial e gelatinases A e B, direcionado à degradação 

eficiente da matriz extracelular e  invasão local por parte das células neoplásicas. 

Palavras-chave: Mixoma odontogênico, papila dentária, metaloproteinases de matriz, imuno-

histoquímica. 
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SUMMARY 

The odontogenic myxoma shares cellular and structural aspects with dental papilla, 

which has been implicated as probable origin of this neoplasm. The aim of the present study 

was to perform a comparative immunohistochemical analysis for the expression of 

collagenase-1 (MMP-1) and gelatinases A (MMP-2) and B (MMP-9) in odontogenic 

myxomas and dental papilla of teeth germs. Twelve cases of odontogenic myxomas and eight 

specimens of teeth germs were selected. It was taken into consideration the presence or 

absence of immunoreactivity, the pattern of immunohistochemical distribution of proteases 

within extracellular matrix, as well as, the number of cells revealing immunostaining for 

matrix metalloproteinases (MMPs). It was verified a significant difference (p<0,05) in 

relation to MMP-2 immunoexpression, which was observed only within extracellular matrix 

of myxomas. Nevertheless, MMP-1 labeling was revealed by most of the cases of 

odontogenic myxoma, at levels close to those observed in dental papilla. In relation to the 

pattern of distribution, a significant difference was obtained between specimens (p<0,05), 

with neoplasms predominantly exhibiting a focal pattern for MMP-1. The quantitative 

analysis of neoplastic cells labeled for MMPs denoted a significant difference (p<0,05), 

demonstrating a higher proportion of MMP-1 in comparison to MMPs-2 and -9. It can be 

concluded that immunohistochemical expression of MMP-1 at levels comparable to those 

observed in dental papilla and quantitatively superior in relation to MMPs-2 and -9, suggest 

an implication of this protease on extracellular matrix degradation of odontogenic myxomas. 

Moreover, the possibility of interactions with receptors involved in cellular adhesion, 

particularly with integrins, suggests a plausible function on local invasiveness of such 

neoplasms. Additionally, the presence of a descent immunoexpression gradient for these 

MMPs on odontogenic myxomas, associated to substrate specificity inherent in each enzyme, 

suggest the existence of a coordinated mechanism between interstitial collagenase and 

gelatinases A and B in order to allow an efficient degradation of extracellular matrix and local 

invasion by neoplastic cells. 

Key-words: Odontogenic myxoma, dental papilla, matrix metalloproteinases, 

immunohistochemistry. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os mixomas são designados como neoplasias benignas raras, representando cerca de 3 

a 9 % de todos os tumores odontogênicos e que se caracterizam histologicamente por intensa 

deposição de matriz gelatinosa, associada a quantidades variáveis de colágeno, sendo 

relativamente pouco celularizados, assemelhando-se, estrutural e celularmente, com o tecido 

da papila ou folículo dentário (LANDA et al., 2002; BAST, POGREL, REGEZI, 2003). 

A maioria dos casos de mixoma é diagnosticada na mandíbula, entre a segunda e a 

quarta décadas de vida, sendo relatada uma discreta predileção por mulheres em comparação 

com homens. As lesões de pequeno volume podem ser completamente assintomáticas, ao 

passo que lesões maiores determinam expansão indolor do osso envolvido e, ocasionalmente, 

perfuração da cortical óssea e extensão aos tecidos moles circunjacentes (KUMAR, JAIN, 

GUPTA, 2002; FENTON et al., 2003; SIMON et al., 2004). 

As modalidades terapêuticas para este neoplasma variam desde a curetagem à 

ressecção em bloco com margens cirúrgicas amplas (HALFPENNY, VEREY, BARDSLEY, 

2000; SIMON et al., 2004). Comumente, os mixomas intra-ósseos apresentam altas taxas de 

recidivas, provavelmente em decorrência da infiltração local, contrariamente ao observado em 

lesões periféricas, aspecto este importante no planejamento da intervenção cirúrgica 

(SHIMOYAMA et al., 2000). 

Estudos recentes sobre a biologia de diversos tumores enaltecem a importância da 

atuação de proteases, mais especificamente as metaloproteinases de matriz (MMPs), sobre as 

matrizes intersticiais e membranas basais epiteliais e vasculares, possibilitando a invasão e 

disseminação tumorais, manutenção de um microambiente favorável ao desenvolvimento 



neoplásico, bem como, promoção do crescimento das células do neoplasma (CURRAN, 

MURRAY, 2000; FOLGUERAS et al., 2004; MOTT, WERB, 2004). 

Enfatizando a importância das MMPs, destaca-se o estudo realizado por Bast, Pogrel e 

Regezi (2003), os quais analisaram a expressão imuno-histoquímica das MMPs-2 e -9 em 

mixomas odontogênicos, polpas e folículos dentários, verificando aumento significativo na 

expressão de MMP-2 nos elementos neoplásicos. Sustentados por seus resultados, os autores 

sugerem que esta MMP poderia facilitar a disseminação do tumor pelos tecidos 

circunvizinhos. 

Baseado nos achados verificados na literatura e em decorrência da escassez de dados a 

respeito dos eventos biológicos inerentes aos mixomas odontogênicos, o seguinte trabalho 

propõe-se a realizar estudo comparativo da expressão imuno-histoquímica de colagenase-1 

(MMP-1) e gelatinases A (MMP-2) e B (MMP-9) entre espécimes do neoplasma supracitado 

e papilas de germes dentários humanos, com objetivo de fornecer subsídios para melhor 

compreensão do comportamento biológico desta entidade patológica. 



REVISÃO DA LITERATURA



2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Odontogênese – Considerações Gerais 

A odontogênese consiste em um processo altamente coordenado e biologicamente 

complexo, envolvendo interações epitélio-mesênquima, diferenciação, morfogênese, 

fibrilogênese e mineralização, baseado em interações célula-célula, que resultam, por fim, na 

formação do dente (COBOURNE, 1999; THESLEFF, 2003). 

Ten Cate (2001) destaca que estas interações epitélio-mesenquimais representam um 

mecanismo de controle local, responsável pelo início e regulação do desenvolvimento 

dentário. Para o autor, esta regulação local reside na expressão seqüencial de citocinas e 

receptores de membrana associados, que podem capturar e transduzir os primeiros a segundos 

mensageiros, resultando em alterações fenotípicas necessárias à odontogênese. 

Peters e Balling (1999) descrevem que os eventos iniciais da odontogênese são 

semelhantes e independem do grupo morfológico de dentes analisados. Segundo os autores, 

induções regiões-específicas do epitélio dentário determinam padrões restritos de expressão 

gênica nas células do ectomesênquima, culminando com a apresentação de diversos fatores de 

transcrição, moléculas de sinalização, receptores de fatores de crescimento e componentes da 

matriz extracelular, necessários à progressão normal da odontogênese. 

Dentre os principais grupos de genes envolvidos diretamente com a odontogênese, 

destacam-se os genes homeobox, ou seus correspondentes em vertebrados, denominados 

genes hox, responsáveis pela codificação de diversos fatores de transcrição, os quais regulam 

a expressão de diversos genes alvos downstream. Dentro deste grande grupo, merecem 

destaque na odontogênese, duas classes de genes, denominados msx e dlx (PETERS, 

BALLING, 1999; COBOURNE, SHARPE, 2003). 



Enaltecendo a importância dos genes msx, Satokata e Maas (1994) observaram, em 

estudo com ratos, que a inativação do gene msx1 impede o desenvolvimento dos dentes 

incisivos, além de interromper o processo de odontogênese dos molares em estágios iniciais 

da odontogênese. Além disso, Cobourne (1999) descreve que a inativação de um dos genes 

dlx (dlx-1 ou dlx-2) determina o aparecimento de diversas anomalias esqueléticas nas 

estruturas derivadas do primeiro arco branquial. Acrescentando a estas observações, Qiu et al. 

(1997) constataram que a inativação por mutação de ambos os genes dlx-1 e dlx-2, culminava 

com a não formação dos dentes molares em ratos. 

Conforme Katchburian e Arana (1999) e Gritli-Linde et al. (2002), a primeira 

evidência morfológica do início da odontogênese está representada pela formação de um 

espessamento no epitélio da cavidade oral primitiva, denominada de banda epitelial primária, 

disposta ao longo das margens laterais da cavidade oral em formação, e que possui formato 

semelhante a “ferradura de cavalo”. 

A margem livre desta banda primária é subdividida em duas porções: um processo 

externo, denominada de lâmina vestibular, que originará o vestíbulo, delimitando, assim, os 

lábios e bochechas dos futuros arcos dentários; e um processo interno, designado de lâmina 

dentária, responsável pela formação dos germes dentários (COBOURNE, 1999; FERRARIS, 

MUÑOZ, 1999). 

A partir deste momento da odontogênese, formam-se discretas tumefações na lâmina 

dentária, as quais, subseqüentemente, darão origem aos órgãos do esmalte dos futuros dentes 

em desenvolvimento. Concomitante à passagem desta estrutura através de diversos estágios 

morfofuncionais, descritos como botão, capuz, campânula, coroa e raiz, evidenciam-se 

condensações localizadas de células ectomesenquimais derivadas da crista neural, originando 



a papila dentária, responsável pela formação da futura polpa do dente (PETERS, BALLING, 

1999; KERR, 2000; THESLEFF, 2003). 

Por sua vez, perifericamente aos constituintes discriminados anteriormente, 

apresentam-se condensações de células mesenquimais, então denominadas de folículo 

dentário, responsável pelo surgimento do cemento, ligamento periodontal e osso alveolar 

(ARANHA, 1996; COBOURNE, 1999; FERRARIS, MUÑOZ, 1999). 

2.1.1. Fase de Botão ou broto 

Microscopicamente, a fase de botão ou broto, é observada como uma projeção 

esferulóide da lâmina dentária, constituída perifericamente por células com morfologia 

variando de cilíndrica baixa a cuboidal e, em posição central, por células poligonais, 

comumente evidenciando-se diversas figuras de mitose, as quais refletem a alta atividade 

proliferativa desta estrutura (KATCHBURIAN, ARANA, 1999; TEN CATE, 2001). 

Alappat, Zhang e Chen (2003) descrevem que concomitante à proliferação das células 

que compõem o botão, observa-se, durante esta fase, uma discreta condensação celular 

ectomesenquimal situada às margens das porções mais profundas do botão epitelial. 

Thesleff (2003) enaltece que na fase de botão constata-se, de forma marcante, a 

indução do ectomesênquima odontogênico através de moléculas bioativas como as proteínas 

ósseas morfogenéticas (BMPs) e o fator de crescimento fibroblástico (FGF), secretados por 

células epiteliais odontogênicas. Segundo a autora, estudos de recombinação gênica em BMPs 

e FGF revelam a importância destas citocinas sobre a expressão de diversos fatores de 

transcrição nas células do ectomesênquima odontogênico, necessárias ao percurso normal da 

odontogênese. 



2.1.2. Fase de Capuz 

A transição do rudimento dentário, observado na fase de botão, para a fase de capuz 

decorre de proliferação celular diferencial, na qual as células presentes na porção mais central 

desta estrutura epitelial, responsáveis pela formação do nó do esmalte, revelam menor 

atividade proliferativa, ao passo que as células presentes nas porções laterais invaginam no 

ectomesênquima subjacente (PETERS, BALLING, 1999), resultando em uma estrutura 

morfologicamente semelhante a um boné, para o órgão do esmalte (FERRARIS, MUÑOZ, 

1999; KATCHBURIAN, ARANA, 1999). 

Na porção mais central da proliferação epitelial evidencia-se a presença de uma 

concavidade, sob a qual apresenta-se uma maior condensação de células ectomesenquimais 

em comparação com a fase de botão (KERR, 2000; TEN CATE, 2001). Katchburian e Arana 

(1999) citam que, provavelmente, esta condensação ectomesenquimal pode atuar como um 

fator mecânico, responsável pela concavidade evidenciada no aparato epitelial. 

Ao término da fase de capuz é possível evidenciar diversos componentes nos germes 

dentários. No componente epitelial, denominado de órgão do esmalte, constata-se uma 

população de células cúbicas ou colunares baixas, dispostas ao longo da periferia, 

denominadas de epitélio interno do órgão do esmalte, quando localizadas na concavidade do 

capuz, e de epitélio externo do órgão do esmalte, quando dispostas na convexidade externa. 

Por sua vez, os elementos celulares dispostos centralmente, com longos prolongamentos 

citoplasmáticos conferindo morfologia estrelada, e interpostos por abundante quantidade de 

proteoglicanas, são referidos como retículo estrelado do órgão do esmalte (ARANHA, 1996; 

FERRARIS, MUÑOZ, 1999;  TEN CATE, 2001). 



As células ectomesenquimais revelam-se condensadas, determinando a formação de 

uma verdadeira massa celular, abaixo da concavidade, denominada de papila dentária, 

responsável pela formação da futura polpa. Além disso, perifericamente a estes constituintes, 

é possível evidenciar uma condensação ectomesenquimal, constituindo um envoltório que 

separa o germe em formação do restante do ectomesênquima dos ossos gnáticos, sendo 

designada de folículo dentário (COBOURNE, 1999; FERRARIS, MUÑOZ, 1999).

2.1.3. Fase de Campânula 

Nesta fase, a porção epitelial do germe dentário revela uma concavidade central 

acentuada, e, conseqüentemente, margens mais aprofundadas, conferindo a esta estrutura 

aspecto semelhante a um sino, o que fornece a designação de campânula a este momento da 

odontogênese. É neste período que se verificam, também, a histodiferenciação e a 

morfodiferenciação (TEN CATE, 2001). 

Resumidamente, as células do retículo estrelado apresentam-se mais espaçadas em 

decorrência do acúmulo de água, atraída pela grande quantidade de proteoglicanas; as células 

do epitélio externo do órgão do esmalte revelam-se achatadas; e as células do epitélio interno 

do órgão do esmalte alongam-se, tornando-se cilíndricas baixas, com núcleo central 

(KATCHBURIAN, ARANA, 1999). 

Além disso, entre as células do epitélio interno do órgão do esmalte e o retículo 

estrelado, evidencia-se a presença de duas ou três camadas de células pavimentosas, que 

constituem o estrato intermediário do órgão do esmalte e, na região onde as células dos 

epitélios interno e externo se encontram, forma-se um ângulo agudo, o qual recebe a  

denominação de alça cervical (TEN CATE, 2001). 



Aranha (1996) e Ferraris e Muñoz (1999) destacam que as células que compõem a 

papila dentária apresentam-se como células mesenquimais indiferenciadas, estando envoltas 

por uma matriz extracelular que exibe delgadas fibrilas colágenas dispersas. Ainda conforme 

os autores, o folículo dentário pode ser prontamente distinguido da papila dentária em 

decorrência da presença de numerosas fibrilas colágenas entre os fibroblastos foliculares, os 

quais, por sua vez, orientam-se em padrão radial ao redor do órgão do esmalte e da papila 

dentária. 

Katchburian e Arana (1999) descrevem que nesta fase ocorrem fenômenos 

morfogenéticos, culminando com a determinação da forma da coroa dos dentes, em 

decorrência do surgimento de dobras no epitélio interno do órgão do esmalte, nos locais onde 

ocorre cessação da atividade mitótica. Os autores descrevem ainda, o surgimento de 

espessamentos epiteliais na região do estrato intermediário, nos futuros vértices das cúspides, 

formando os nós do esmalte, implicados na determinação da morfologia da coroa dos dentes. 

Enfatizando a importância do nó do esmalte, Thesleff (2003) descreve que esta 

estrutura epitelial é capaz de sintetizar e secretar diversas moléculas de sinalização, como 

BMP-2, BMP-4, BMP-7, FGF-3, FGF-4 e FGF-9, as quais atuam tanto sobre células 

ectomesenquimais como epiteliais, determinando, por fim, as alterações morfogenéticas 

constatadas no órgão do esmalte. 

Peters e Balling (1999) e Jernvall e Thesleff (2000) enfatizam que o nó do esmalte é 

uma estrutura temporária que esmaece em decorrência de eventos apoptóticos, podendo ser 

verificado, em dentes com mais de uma cúspide, a formação de novos nós do esmalte nos 

vértices das futuras cúspides. Dessa forma, didática e cronologicamente, estes autores 

classificam os nós do esmalte em primários e secundários. 



Ulterior a estes eventos, as células do epitélio interno do órgão do esmalte, cilíndricas 

baixas e com núcleo centralmente disposto, tornam-se cilíndricas altas, com núcleos distantes 

em relação à papila dentária (inversão de polaridade), caracterizando-se como pré-

ameloblastos (FERRARIS, MUÑOZ, 1999; TEN CATE, 2001). 

Por sua vez, sob influência dos pré-ameloblastos, as células da papila em íntimo 

contato com o órgão do esmalte diferenciam-se em odontoblastos, secretando a primeira 

camada de dentina, também denominada de dentina do manto. Influenciada por esta última, os 

pré-ameloblastos diferenciam-se, por fim, em ameloblastos, secretando a matriz de esmalte 

(COBOURNE, 1999; KERR, 2000; GRITLI-LINDE et al., 2002). 

A deposição das matrizes de dentina e esmalte caracteriza a fase de coroa, também 

descrita como fase de campânula avançada. Este processo de síntese e secreção de matrizes 

orgânicas inicia-se nos vértices das cúspides, onde se observam ameloblastos e odontoblastos 

completamente diferenciados, e direciona-se à porção cervical, onde podem ser constatadas 

células do epitélio interno sem inversão da polaridade (TEN CATE, 2001). 

A formação da porção radicular dos dentes, ou fase de raiz, é determinada pela 

constituição da bainha radicular de Hertwig, uma estrutura de duas camadas de células de 

espessura, presente na região da alça cervical do órgão do esmalte. Este aparato epitelial, 

presente entre a papila e o folículo dentários, apresenta-se como um diafragma, onde sua 

porção central, por fim, dará origem ao forâmen apical (ARANHA, 1996; COBOURNE, 

1999; KATCHBURIAN, ARANA, 1999). 

Sahlberg et al. (1999) ressaltam que todos estes processos morfofuncionais descritos 

anteriormente, como a determinação da forma da coroa dos dentes e a diferenciação dos 

ameloblastos a partir do epitélio interno do órgão do esmalte, com subseqüente secreção da 

matriz de esmalte após a deposição de pré-dentina pelos odontoblastos, são acompanhados 



por rápidas alterações morfológicas, durante as quais, a remodelagem (turnover) da matriz 

extracelular desempenha um papel fundamental. 

Randall e Hall (2002) destacam que o processo de turnover da matriz extracelular 

durante a odontogênese poderia ser subdividido em duas fases. A primeira corresponderia ao 

turnover antes e durante a formação do germe dentário, facilitando diversos processos do 

desenvolvimento, como a migração celular e a condensação de células ectomesenquimais. 

Para estes autores, a segunda fase estaria representada pelo turnover que ocorre antes da 

deposição mineral dentro da matriz orgânica dentária. 

Destacando-se neste processo de remodelação da matriz extracelular são descritos 

componentes enzimáticos como as MMPs. Corroborando a assertiva, Bourd-Boittin et al. 

(2005) sugerem um importante papel das MMPs, em particular a enamelisina (MMP-20) e as 

gelatinases (MMP-2 e MMP-9), durante a odontogênese, em função da expressão imuno-

histoquímica e padrões de distribuição destas proteases nos germes dentários em 

desenvolvimento. Estes autores, trabalhando com culturas de germes dentários removidos de 

ratos, observaram que a inativação enzimática de MMP-2 resultava em alterações na 

formação da matriz de esmalte, bem como, interferia no processo de mineralização da dentina 

neoformada. 

2.2. Mixoma Odontogênico – Considerações Gerais, Aspectos Clínicos, 

Radiográficos, Histopatologia e Tratamento 

Os mixomas constituem-se em neoplasias odontogênicas benignas raras que 

acometem os ossos gnáticos, representando, em grandes estudos de casuística, cerca de 3 a     

9 % de todos os tumores odontogênicos (SANTOS et al., 2001; LANDA et al., 2002; 

OCHSENIUS et al., 2002; LADEINDE et al., 2005). 



Segundo Canalis, Smith e Konrad (1976), Virchow introduziu o termo mixoma, em 

1863, para definir um grupo de tumores que apresentavam semelhança histológica à geléia de 

Wharton, observada no cordão umbilical. Posteriormente, Stout (1948) redefiniu os critérios 

histológicos para os mixomas, descrevendo-os como verdadeiras neoplasias, sem potencial 

metastático, excluindo de seu perfil histopatológico a presença de outros componentes 

mesenquimais reconhecíveis como condroblastos, lipoblastos e rabdomioblastos. 

Conforme Goldblatt (1976), historicamente, os mixomas dos ossos gnáticos tiveram 

sua histogênese descrita como odontogênica, osteogênica, de ambas e, até mesmo, de 

nenhuma destas. Para o autor, a origem odontogênica seria plausível em decorrência da 

apresentação freqüente deste tumor nos ossos maxilares, sua aparência histológica semelhante 

à papila dentária e a ocasional presença de remanescentes epiteliais odontogênicos dispersos 

na lesão. 

Contudo, relatos e análises de casos publicados em anos subseqüentes, como os 

desenvolvidos por Farman et al. (1977) e Regezi, Kerr e Courtney (1978), discerniam entre 

duas formas de mixoma: aqueles derivados dos ossos do esqueleto facial, os quais 

encontravam-se subdivididos em mixomas osteogênicos e mixomas odontogênicos; e os 

mixomas de tecidos moles, derivados das regiões perioral, glândula parótida, ouvido e laringe. 

Não obstante, atribui-se ao trabalho de Thoma e Goldman (1947) a discriminação, de 

forma mais enfática, entre os mixomas dos ossos gnáticos e os tumores mixomatosos 

encontrados em outros ossos do esqueleto ou em tecidos moles. À época, estes autores 

sugeriram que o mixoma dos ossos maxilares representaria uma forma de fibroma 

odontogênico no qual havia ocorrido extensa degeneração mixomatosa. 

Além destes questionamentos na literatura acerca da origem dos mixomas intra-

ósseos, Green, Leighty e Walters (1992), Lombardi et al. (1995) e Weiss e Goldblum (2001) 



descrevem mixomas localizados em tecidos moles, como o mixoma cutâneo, também 

denominado de angiomixoma superficial, o mixoma intramuscular e o mixoma da bainha 

neural ou neurotecoma. Para estes autores, a histogênese da maioria destes tumores 

permanece assunto de debate. 

Na tentativa de aclarar a provável histogênese dos mixomas dos ossos gnáticos, 

Slootweg, van den Bos e Straks (1985), através de estudos imuno-histoquímicos, constataram 

que a matriz extracelular destas neoplasias era constituída principalmente por 

glicosaminoglicanas, com destaque para o ácido hialurônico, responsáveis por 72,4 % de 

todos os componentes analisados, ao passo que na polpa dentária, gengiva e ligamento 

periodontal, a proporção de glicosaminoglicanas variava entre 10 % - 20 %. Para esses 

autores, tal constatação somada à verificação de lesões em localizações destituídas de tecidos 

embrionários odontogênicos, tornava pouco plausível a histogênese dos mixomas dos ossos 

maxilares a partir do mesênquima relacionado à odontogênese. 

Corroborando os achados dos autores citados anteriormente, Rotenberg et al. (2004) 

verificaram, em mixomas odontogênicos, através de exames imuno-histoquímicos, a 

expressão positiva para vimentina e a ausência de imunomarcação para desmina, actina, 

proteína S-100 e neurofilamentos. Dessa forma, os autores destacam a diferença de 

composição da matriz extracelular dos mixomas dos ossos gnáticos em relação aos tecidos 

pulpar e periodontal, apesar de manter-se a sugestão histogenética a partir de um tecido 

mesenquimal, em virtude da imunomarcação positiva para vimentina. 

Estudando imuno-histoquimicamente a histogênese dos mixomas, Takahashi, Fujita e 

Okabe (1991) postularam uma provável dualidade celular nesta entidade. Conforme os 

autores, a verificação da imunorreatividade das células neoplásicas para anticorpos anti-alfa-

1-tripsina e anti-alfa-1-quimiotripsina sugeriria uma derivação macrofágica. Apesar disto, 



Halfpenny, Verey e Bardsley (2000) não corroboram tal teoria ao assumirem que os 

marcadores para alfa-1-tripsina e alfa-1-quimiotripsina não são específicos para linhagem 

mononuclear-macrofágica. 

Por sua vez, trabalhos imuno-histoquímicos e ultra-estruturais, como o de Moshiri et 

al. (1992), defendem a origem odontogênica dos mixomas dos ossos gnáticos, sugerindo que 

os fibroblastos que compõem o germe dentário sofrem modificações estruturais e funcionais, 

resultando no surgimento destas entidades. Corroborando esta assertiva,  Kramer, Pindborg e 

Shear (1992) e Neville et al. (2004), afirmam que os mixomas dos ossos gnáticos consistem 

em neoplasias aparentemente sem contrapartes em outros ossos do esqueleto, motivo que 

impulsiona esses autores a sustentar a histogênese desta entidade a partir da transformação 

neoplásica do ectomesênquima odontogênico. 

Schmidt-Westhausen et al. (1994), Halfpenny, Verey e Bardsley (2000) e Pahl et al. 

(2000), enumeram diversos aspectos responsáveis pela sugestão de uma origem odontogênica 

para os mixomas, como: (1) ocorrência praticamente exclusiva nos ossos gnáticos, quase 

sempre em áreas contendo dentes; (2) semelhança estrutural ao ectomesênquima dentário 

embrionário e a presença esporádica de ilhotas de epitélio odontogênico no tecido 

mixomatoso; e (3) apresentação em indivíduos jovens ou em associação à ausência de dentes 

em desenvolvimento. 

Apesar da classificação proposta por Schmidseder, Groddeck e Scheunemann (1978), 

os quais sugeriram a definição dos mixomas presentes nos processos alveolares dos ossos 

maxilares, independente da presença de destruição óssea, como formas periféricas, 

Shimoyama et al. (2000) enfatizam que estas lesões podem ser classificadas em dois tipos 

principais: os mixomas que ocorrem no interior dos ossos gnáticos e aqueles que acometem os 

tecidos moles dos rebordos alveolares. 



A freqüência de mixomas odontogênicos relatada na literatura apresenta resultados 

percentuais diversos, dependendo da população estudada. Exemplificando-se, cita-se o 

trabalho desenvolvido por Santos et al. (2001). Em sua pesquisa, os autores revisaram 127 

casos de tumores odontogênicos, diagnosticados no Serviço de Patologia Oral da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dentre os anos de 1970 e 1999. Do total de 

neoplasias analisadas, 06 representavam mixomas, determinando uma freqüência de 4,72 %. 

Por sua vez, Adebayo, Ajike e Adekeye (2002) verificaram freqüências elevadas em 

estudo com indivíduos jovens. Estes autores, analisando 78 casos de tumores odontogênicos 

em crianças e adolescentes nigerianos, constataram 15 casos de mixoma, representando 19 % 

do total. Nesta pesquisa, dois casos ocorreram em crianças com idades entre 05 e 09 anos, 

nove casos foram diagnosticados em indivíduos na faixa etária de 10 a 14 anos e quatro casos 

ocorreram em pacientes entre 15 e 18 anos. No geral, os mixomas constituíram a segunda 

neoplasia mais freqüente, tendo-se o ameloblastoma como o tumor de maior ocorrência      

(54 %). 

Estudos desenvolvidos na América Latina corroboram as observações realizadas 

anteriormente. Em sua pesquisa, Ochsenius et al. (2002) revisaram 362 casos de tumores 

odontogênicos diagnosticados no Instituto de Referência em Patologia Oral da Universidade 

do Chile, entre os anos de 1975 e 2000, e constataram que os mixomas foram o terceiro grupo 

de neoplasias mais comuns, com freqüência de 8,9 %. Como tumor mais freqüente foi 

identificado o odontoma (44,7 %), seguido do ameloblastoma (20,4 %). 

Resultados semelhantes foram verificados por Simon et al. (2005), os quais 

analisaram 116 casos de tumores odontogênicos, diagnosticados na Tanzânia, entre 1999 e 

2003. Estes autores evidenciaram uma freqüência de mixomas de 7,0 %, representado 08 

casos do total pesquisado. Neste estudo, os mixomas apresentaram-se como o segundo grupo 



de neoplasias mais comuns, permanecendo o ameloblastoma como o tumor mais freqüente, 

com 93 casos (80,1 %). 

Ratificando os achados epidemiológicos citados anteriormente, Ladeinde et al. (2005), 

revisando 319 casos de tumores odontogênicos diagnosticados no Hospital-Escola da 

Universidade de Lagos (Nigéria), constataram 21 casos de mixomas, representando 6,5 % de 

todos os tumores analisados. Nesta pesquisa, em ordem crescente de freqüência, o mixoma 

constituiu o terceiro tumor mais comum seguido do tumor odontogênico adenomatóide       

(7,5 %), verificando-se o ameloblastoma com a freqüência mais elevada (63 %). 

Por sua vez, trabalhos como os de Tamme et al. (2004) e Adebayo, Ajike e Adekeye 

(2005) revelam freqüências maiores para os mixomas. Tamme et al. (2004), estudando 

retrospectivamente 75 casos de tumores odontogênicos diagnosticados na Estônia, 

observaram 09 mixomas, totalizando 12 % dos espécimes estudados, figurando como o 

primeiro e o segundo neoplasmas mais comuns, respectivamente, o odontoma (43,6 %) e o 

ameloblastoma (25,3 %). Por sua vez, Adebayo, Ajike e Adekeye (2005), em seu estudo de 

revisão de 318 casos de tumores odontogênicos, diagnosticados no Hospital-Escola da 

Universidade Ahmadu Bello (Nigéria), foram enumerados 38 mixomas, perfazendo 12 % de 

todos os neoplasmas. Neste estudo, os ameloblastomas representaram o grupo mais freqüente, 

perfazendo 223 casos (73 %). 

Freqüências elevadas também foram evidenciadas na América Central, conforme 

descreve o trabalho de Mosqueda-Taylor et al. (1997). Neste levantamento epidemiológico de 

349 casos de tumores odontogênicos diagnosticados no México, o mixoma perfez 17,7 % das 

neoplasias, com o odontoma revelando a maior freqüência (34,6 %), seguido pelo 

ameloblastoma (23,7 %). 



A maioria dos casos de mixoma é diagnosticada entre a segunda e a quarta décadas de 

vida, com pico de incidência na terceira década, sendo relatada uma discreta predileção por 

mulheres do que por homens, com proporção de 2:1 (SIMON et al., 2004). Reiterando este 

maior acometimento no sexo feminino, citam-se os trabalhos de Ochsenius et al. (2002) e 

Ladeinde et al. (2005). Ochsenius et al. (2002) evidenciaram 71,9 % dos casos de mixoma em 

mulheres e 28,1 % em homens. Por sua vez, no estudo de Ladeinde et al. (2005), dos 21 casos 

de mixoma diagnosticados, 66,7 % ocorreram em mulheres e 33,3 % em indivíduos do sexo 

masculino. 

Com relação ao sítio anatômico, a mandíbula encontra-se afetada em dois terços dos 

casos, em comparação com a maxila (KIMURA et al., 2001; FENTON et al., 2003; SIMON 

et al., 2004). Contudo, verificam-se diferenças importantes no sítio de predileção, mais uma 

vez, ao serem estudadas populações diferentes. Exemplificando, destacam-se os trabalhos de 

Ochsenius et al. (2002) e Ladeinde et al. (2005). Ochsenius et al. (2002), analisando casos de 

mixoma na população chilena, constataram distribuição de 56,3 % destes em maxila e 43,7 % 

em mandíbula. Não obstante, Ladeinde et al. (2005), estudando indivíduos pertencentes à 

população nigeriana, descreveram maior freqüência de envolvimento da mandíbula (62 %), 

em comparação com a maxila (38 %). 

Por sua vez, Adebayo, Ajike e Adekeye (2002), avaliando casos de mixoma em 

crianças e adolescentes nigerianos, relataram predileção pelo sexo feminino, com relação de 

2: 1. Ao analisarem o sítio anatômico de acometimento, estes autores obtiveram distribuição 

bastante semelhante dos casos, sendo 7 destes na maxila e 8 em mandíbula. 

Clinicamente, as lesões de pequeno volume podem ser completamente assintomáticas, 

descobertas apenas durante exames radiográficos de rotina. Por sua vez, lesões maiores 

encontram-se associadas com expansão indolor do osso envolvido. Em certas ocasiões, o 



crescimento do tumor pode ser rápido, perfurando a cortical óssea e estendendo-se aos tecidos 

moles circunjacentes (GREEN, LEIGHTY, WALTERS, 1992; KUMAR, JAIN, GUPTA, 

2002; SIMON et al., 2004). 

Wachter et al. (2003) destacam que as lesões presentes na maxila podem evoluir sem 

constatação clínica precoce em decorrência da expansão em direção ao interior do seio 

maxilar. Apesar deste tipo de crescimento, os autores também descrevem a possibilidade de 

invasão de estruturas adjacentes, como o palato e cavidades orbitária e nasal, resultando em 

sinais e sintomas como obstrução nasal, maloclusão, deslocamento de dentes, dor e diplopia.

Radiograficamente, os mixomas odontogênicos demonstram-se como lesões 

radiolúcidas multiloculares, as quais apresentam-se septadas por trabéculas ósseas retilíneas 

ou curvilíneas, determinando a formação de compartimentos triangulares ou quadrangulares, 

com margens bem definidas (KIMURA et al., 2001; LANDA et al., 2002; MacDONALD-

JANKOWSKI et al., 2004). Porém, ocasional, e, particularmente, quando as lesões se 

expandem para o interior do seio maxilar, podem se apresentar como discretas radiopacidades 

(FENTON et al., 2003). 

Raramente, conforme apontam Keszler, Dominguez e Giannunzio (1995), Kimura et 

al. (2001), Landa et al. (2002) e Wachter et al. (2003), alguns casos de mixoma odontogênico 

podem ser evidenciados como áreas completamente radiolúcidas e uniloculares, presentes no 

interior dos ossos gnáticos. 

Ao exame macroscópico das peças cirúrgicas, os mixomas revelam-se como massas 

gelatinosas ou mucóides, com coloração variando do branco ao acinzentado. Além disso, 

apesar de não serem lesões encapsuladas, a condensação dos tecidos circunjacentes pode ser 

interpretada erroneamente como uma verdadeira cápsula (ASAUMI et al., 2001; FENTON et 

al., 2003; WACHTER et al., 2003). 



Asaumi et al. (2001) reportam um achado interessante, relacionando os aspectos 

macro e microscópico. Em seu relato de caso, os autores evidenciaram que as áreas 

amareladas observadas ao exame macroscópico continham maior quantidade de fibras 

colágenas, enquanto que as porções branco-leitosas possuíam delgados feixes colágenos, com 

predominância do material de aspecto gelatinoso. 

Conforme Goldblatt (1976), Zhao et al. (1999), Landa et al. (2002), Bast, Pogrel e 

Regezi (2003) e Perez-Campos et al. (2004), os mixomas odontogênicos caracterizam-se 

histologicamente por abundante deposição de matriz mucóide ou gelatinosa, associada a 

quantidades variáveis de colágeno, sendo relativamente pouco celularizados, assemelhando-

se, tanto em seu aspecto estrutural quanto celular, com o tecido da papila dentária. 

O tipo celular predominante, de origem mesenquimal, apresenta-se com morfologia 

fusiforme ou estrelada, com longos prolongamentos citoplasmáticos, associado a graus 

diversos de eosinofilia citoplasmática, núcleos de aparência citológica benigna e, usualmente, 

sem a presença de figuras de mitose (KUMAR, JAIN, GUPTA, 2002; FREZZINI et al., 2003; 

TRIANA, MONROY, 2005). A estes achados, Schmidt-Westhausen et al. (1994), Lo Muzio 

et al. (1996), Halfpenny, Verey e Bardsley (2000) e Oygür et al. (2001) associam a presença 

de vasos sangüíneos de diâmetro capilar e ocasionais ilhotas de epitélio odontogênico.

Por sua vez, Kimura et al. (2001) relataram um caso incomum de mixoma revelando 

numerosas ilhotas de epitélio odontogênico. No caso apresentado pelos referidos autores, os 

remanescentes de epitélio odontogênico exibiam graus variáveis de alterações degenerativas e 

perda de coesão celular, resultando na formação de fendas e microcavidades císticas no 

interior do componente epitelial. Em decorrência do índice de marcação para a proteína Ki-67 

de 13/100 células nas ilhotas epiteliais irregulares, em contraste com índice de 1/100 células 



em ilhotas pequenas, os autores sugeriram a presença de atividade proliferativa nestes 

elementos celulares. 

Contribuindo para a apresentação de aspectos histológicos incomuns em mixomas 

odontogênicos, Oygür et al. (2001) descrevem um caso de mixoma exibindo numerosas áreas 

mineralizadas sob a forma de glóbulos esferulóides de material cemento-like ou 

osteocemento-like. Estes autores enaltecem a distinção entre possíveis trabéculas ósseas 

residuais em alguns mixomas e o material mineralizado verificado no referido caso, 

enfatizando que a presença de fibras colágenas tumorais inserindo-se no material 

mineralizado, observadas através das técnicas de coloração especiais de van Gieson para o 

colágeno, e para reticulina, consistiria em parte integral da lesão ou processo metaplásico. 

Além disso, conforme descrevem Keszler, Dominguez e Giannunzio (1995) e Neville 

et al. (2004), em certos casos, os mixomas podem apresentar maior tendência à formação de 

fibras colágenas, sendo denominados de fibromixomas ou mixofibromas. Para os autores, não 

há evidências de que estas formas com maior deposição colagênica devam ser consideradas 

como entidades separadas. 

Contudo, apesar de considerarem os mixomas e fibromixomas como espectros de uma 

mesma entidade, Keszler, Dominguez e Giannunzio (1995) destacam discretas diferenças 

histopatológicas entre estes. Estes autores, estudando 10 casos de mixoma em indivíduos 

abaixo de 16 anos, observaram que os tumores convencionais exibiam predominância de 

células estreladas, dispostas em matriz mucóide, com ocasionais fibras colágenas presentes na 

periferia dos espécimes, ao passo que os fibromixomas apresentavam feixes colágenos e vasos 

sangüíneos, dispersos pela lesão, de forma mais consistente. 

Diversos estudos ultra-estruturais, como os desenvolvidos por Simes et al. (1975), 

White et al. (1975), Goldblatt (1976) e Hendler, Abaza e Quinn (1979), foram conduzidos 



com o intuito de obter informações morfológico-funcionais das células neoplásicas dos 

mixomas. Desde as pesquisas de Simes et al. (1975), constatou-se que os aspectos ultra-

estruturais do mixoma odontogênico assemelhavam-se aos aspectos dos mixomas cardíacos e 

do tecido mixóide da geléia de Wharton, caracterizados por células com morfologia 

relativamente uniforme, revelando em seu citoplasma, retículo endoplasmático rugoso, 

complexo de Golgi, partículas de glicogênio e elementos fibrilares. 

Contudo, os primeiros estudos ultra-estruturais também permitiram distinguir a célula 

neoplásica dos mixomas, dos fibroblastos comumente observados em outras lesões. Dentre 

estes trabalhos, assume papel de destaque a pesquisa de Goldblatt (1976), o qual descreveu 

três tipos celulares que compunham os mixomas: uma célula secretória (Tipo I), uma célula 

não-secretória (Tipo II) e células intermediárias. 

Conforme Goldblatt (1976), a célula Tipo I apresentava-se alongada, com diversas 

extensões citoplasmáticas associadas a delicadas fibrilas colágenas, revelando núcleo com 

morfologia variando de arredondada a poliédrica ao corte transversal e, em seu citoplasma, 

grandes quantidades de retículo endoplasmático rugoso, bem como mitocôndrias e complexo 

de Golgi proeminentes, além de filamentos citoplasmáticos delgados, com diâmetro variando 

de 50Å a 75Å. 

Corroborando o trabalho de Goldblatt (1976), as pesquisas de White et al. (1975) e 

Hendler, Abaza e Quinn (1979) denominam a célula neoplásica Tipo I como mixoblasto, 

elemento celular responsável pela síntese e secreção de substâncias, como os 

mucopolissacarídeos, constituintes da matriz extracelular dos mixomas. 

Sucintamente, White et al. (1975) e Hendler, Abaza e Quinn (1979) resumem que, nos 

mixomas odontogênicos, as células neoplásicas diferem dos fibroblastos comuns em virtude 

de sua capacidade de síntese e secreção de quantidades abundantes de mucopolissacarídeos 



ácidos em direção à matriz extracelular. Adicionalmente, estes autores apontam as 

inabilidades sintética e secretória de quantidades semelhantes de fibrilas colágenas ou de seus 

precursores, por estas células, como explicação para o aspecto exibido pela neoplasia. 

A célula neoplásica Tipo II, por sua vez, apresenta-se com morfologia variando de 

ovóide a redonda, com núcleo arredondado e, em seu citoplasma, destacam-se escassas 

quantidades de retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias e complexo de Golgi, 

características que refletem sua capacidade metabólica diminuída (WHITE et al., 1975; 

GOLDBLATT, 1976; HENDLER, ABAZA, QUINN, 1979). Por fim, os tipos celulares 

intermediários apresentam características constitutivas das células Tipos I e II, em proporções 

variáveis (HENDLER, ABAZA, QUINN, 1979). 

De forma bastante objetiva, estudos mais recentes, como os desenvolvidos por 

Moshiri et al. (1992), Lo Muzio et al. (1996) e Jaeger et al. (2000), descrevem a presença de 

um tipo celular predominante, bastante semelhante a um fibroblasto, ao exame ultra-

estrutural, revelando quantidades variáveis de microfilamentos, dispostos próximos ao 

plasmalema, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias e complexo de Golgi, refletindo 

diferentes níveis metabólicos nestes elementos celulares. Em decorrência da verificação de 

imunomarcação positiva para actina (MOSHIRI et al., 1992) e actina músculo-específica (LO 

MUZIO et al., 1996), estes autores sugerem, adicionalmente, a presença de miofibroblastos 

compondo a população de células neoplásicas nos mixomas. 

Em certos casos, os mixomas apresentam-se como lesões agressivas, capazes de 

infiltração local extensa, destruição óssea e disseminação para o interior dos tecidos moles 

adjacentes (KUMAR, JAIN, GUPTA, 2002; SIMON et al., 2005). As modalidades 

terapêuticas variam desde a curetagem à ressecção em bloco, com margens cirúrgicas amplas 

(HALFPENNY, VEREY, BARDSLEY, 2000; PAHL et al., 2000; SIMON et al., 2004). As 



recorrências apresentam-se em torno de 25 % dos casos, sugerindo-se a infiltração local como 

principal responsável por este índice (TRIANA, MONROY, 2005). 

De forma coerente com o supracitado, Lo Muzio et al. (1996) descrevem que a 

remoção cirúrgica deste neoplasma através de tratamento conservador pode ser impossível em 

decorrência da inexistência de cápsula fibrosa circundando o tumor, permitindo a infiltração 

do osso circunvizinho, sem sua imediata reabsorção. Para estes autores, esta seria uma 

explanação plausível para as taxas de recorrência relativamente altas observadas após 

curetagem destes tumores. 

Comumente, os mixomas intra-ósseos apresentam altas taxas de recidivas, 

contrariamente ao observado em lesões periféricas, aspecto este importante no planejamento 

da intervenção cirúrgica (SHIMOYAMA et al., 2000). Adicionalmente, Kumar, Jain e Gupta 

(2002) e Bast, Pogrel e Regezi (2003) relacionam que as formas conservadoras de tratamento, 

algumas vezes baseadas nas características histológicas indolentes do mixoma odontogênico 

ou no caso de diagnósticos pré-operatórios incorretos, determinam altas taxas de recidiva, 

muitas das quais inaceitáveis. 

Entretanto, conforme ressaltam Fenton et al. (2003), mixomas de ampla extensão em 

crianças podem determinar relutância na aplicação de modalidades terapêuticas mais 

agressivas em decorrência da possibilidade de interferências no desenvolvimento do esqueleto 

facial. Além disso, segundo relatos de Rotenberg et al. (2004), o tratamento cirúrgico 

conservador pode apresentar-se como terapêutica segura e efetiva em pacientes pediátricos, 

não sendo verificadas recorrências após um período de proservação igual ou superior a 8,5 

anos. 

De uma forma geral, sugere-se um longo período de proservação para os pacientes 

submetidos à intervenção terapêutica cirúrgica para esta neoplasia. Enfatizando a importância 



deste período de acompanhamento dilatado, ressalta-se o caso clínico reportado por Frezzini 

et al. (2003), no qual, 11 anos após a intervenção cirúrgica primária para remoção de um 

mixoma na região anterior da maxila de uma mulher de 48 anos de idade, observou-se 

recidiva da lesão. 

Ressaltando a importância do sítio de acometimento, Slootweg e Wittkampf (1986) 

afirmam que a remoção de lesões presentes na mandíbula pode ser efetuada com maior 

facilidade através de enucleação com curetagem extensa. Por sua vez, Halfpenny, Verey e 

Bardsley (2000) constatam que as lesões maxilares podem determinar dificuldades para 

remoção cirúrgica completa em decorrência da infiltração do osso medular em estágios 

precoces da doença, tornando impossível determinar clinicamente a extensão da lesão.

Pahl et al. (2000) afirmam que os mixomas odontogênicos são considerados como 

neoplasias benignas e a existência de uma contraparte maligna ou a transformação 

sarcomatosa de lesões com curso clínico prolongado, constitui-se um assunto controverso. 

Porém, conforme enfatizam Neville et al. (2004), ocasionalmente, os mixomas podem 

apresentar acentuada celularidade e atipia celular, apresentando curso clínico mais agressivo, 

porém sem desenvolvimento de metástases à distância, sendo, nestes casos, denominados de 

mixossarcomas. 

Destacando-se os escassos relatos na literatura sobre mixomas odontogênicos 

malignos, aponta-se o trabalho de Pahl et al. (2000). Em seu artigo, os autores reportam um 

caso localizado na maxila de um homem de 53 anos, o qual recorreu duas vezes, 

determinando, por fim, óbito do paciente em decorrência de infiltração da cavidade craniana. 

Os autores descrevem, no referido caso, além da presença de alta atividade mitótica, 

representada por 08 figuras de mitose por 10 campos microscópicos de maior aumento 

(400x), algumas destas atípicas e associadas a pleomorfismo e hipercromatismo celulares, a 



observação de alterações citogenéticas, caracterizadas por hipertetraploidia aberrante nos 

cromossomos 1, 3, 4, 6 e 12. 

Estudos recentes sobre a biologia dos mixomas odontogênicos sugerem mecanismos 

que podem ser utilizados pelas células neoplásicas, capazes de possibilitar um maior 

crescimento em comparação com os tecidos normais, dentre os quais se destacam o aumento 

nas taxas de divisão celular, a redução das taxas de apoptose, bem como, a utilização de 

enzimas responsáveis pela degradação da matriz extracelular (PAHL et al., 2000; BAST, 

POGREL, REGEZI, 2003).

Em consonância com a assertiva anterior, Bast, Pogrel e Regezi (2003), através de 

exames imuno-histoquímicos, constataram maior expressão das proteínas anti-apoptóticas bcl-

2 e bcl-X em espécimes de mixomas odontogênicos, quando comparados ao grupo controle, 

representado por folículos e polpas dentárias. Contudo, menos de 01 % das células do referido 

neoplasma revelaram marcação positiva para a proteína Ki-67, sugerindo-se, dessa forma, que 

nos mixomas odontogênicos não há aumento nas taxas de divisão celular. 

Coerentemente, Pahl et al. (2000) descrevem altos índices mitóticos na contraparte 

maligna dos mixomas odontogênicos. Em seu relato de caso, os autores evidenciaram, através 

de marcação imuno-histoquímica intranuclear para proteína Ki-67, taxas de positividade de  

20 % em áreas densamente celularizadas do espécime neoplásico. 

2.3. Matriz Extracelular 

Labat-Robert (2004) descreve a matriz extracelular como uma verdadeira rede de 

macromoléculas que circundam as células nos tecidos, sendo sintetizadas por estas, de forma 

geneticamente determinada, porém sofrendo influências do meio, apresentando composições 

diferenciadas, diretamente relacionadas ao tipo celular que a secretou. 



Três grupos principais de proteínas compõem a matriz extracelular, representados 

pelas proteínas estruturais fibrosas, proteínas estruturais não-fibrosas e proteínas 

matricelulares. Dentre as proteínas estruturais fibrosas, subdivididas nos sistemas colagênico 

e elástico, destacam-se, respectivamente, os colágenos fibrilares e não-fibrilares e as fibras 

elaunínicas, oxitalânicas e elásticas. Por sua vez, dentre as proteínas estruturais não-fibrosas, 

apresentam-se as glicosaminoglicanas e glicoproteínas, e constituindo as proteínas 

matricelulares, apontam-se as trombospondinas, osteopontinas e tenascinas (SIQUEIRA 

JUNIOR, DANTAS, 2000). 

Didaticamente, a matriz extracelular pode se organizar sob duas formas principais: as 

matrizes intersticiais e as membranas basais. A matriz intersticial, constituída, dentre outros 

componentes, por colágenos dos tipos I, III e IV, elastina, fibronectina e ácido hialurônico, 

está presente nos espaços entre células musculares, no tecido conjuntivo propriamente dito, 

bem como, em formas especializadas de tecido conjuntivo, como os tecidos ósseo e 

cartilaginoso (ALBERTS et al., 1997; COTRAN, KUMAR, COLLINS, 2000). 

Por sua vez, as membranas basais, produzidas por células epiteliais e mesenquimais, 

são constituídas, de uma forma geral, por colágenos dos tipos I, III, IV e VII, laminina, 

fibronectina, sulfato de heparan e perlecana. Estes componentes, ao exame em microscopia 

eletrônica, arranjam-se em três camadas, dispostas da região basal do epitélio para o tecido 

conjuntivo subjacente: lâmina lúcida, lâmina densa e lâmina difusa ou reticular (SIQUEIRA 

JUNIOR, DANTAS, 2000; TEN CATE, 2001). 

Alberts et al. (1997) citam, dentre as diversas funções desempenhadas pelas 

membranas basais: determinação da polaridade das células, organização das proteínas nas 

membranas plasmáticas adjacentes, influência sobre a diferenciação e metabolismo celulares, 

além de atuação como via específica para a migração celular. 



Siqueira Junior e Dantas (2000), Mott e Werb (2004) e Pinheiro et al. (2004) destacam 

que os componentes da matriz extracelular compreendem não apenas um suporte estrutural 

para os constituintes celulares, mas também uma fonte de moléculas sinalizadoras capazes de 

influenciar o crescimento e a diferenciação de tipos celulares diversos, incluindo células 

endoteliais, células musculares lisas, fibroblastos, entre outros. 

Corroborando os autores supracitados, Delaissé et al. (2000) e Opdenakker, Van den 

Steen e Van Damme (2001) descrevem que a remodelação da matriz extracelular não consiste 

simplesmente na ação enzimática para degradação de componentes protéicos. Estes 

pesquisadores destacam que a ação de complexos enzimáticos, como as MMPs, culmina por 

regular processos como a organogênese ou condições patológicas. 

Discorrendo acerca do papel dos constituintes da matriz extracelular, Slootweg, van 

den Bos e Straks (1985) e Zhao et al. (1999) destacam que o reconhecimento de determinadas 

moléculas, particularmente as glicosaminoglicanas e proteoglicanas, presentes na substância 

de aspecto gelatinoso em tumores como os mixomas odontogênicos, é capaz de fornecer 

indícios importantes com relação a sua histogênese, arranjo estrutural, comportamento 

biológico e diagnóstico diferencial em relação a outras entidades patológicas. 

Realizando estudos imuno-histoquímicos para avaliar a matriz extracelular de 

mixomas dos ossos gnáticos, Schmidt-Westhausen et al. (1994) obtiveram achados peculiares. 

Em seus resultados, estes autores constataram que as delgadas fibras colágenas dispersas 

nestes tumores eram constituídas por colágenos dos tipos I e III, concomitante à evidenciação, 

no interior do citoplasma das células neoplásicas, de forte marcação imuno-histoquímica para 

estas mesmas proteínas. Tais achados conduziram os pesquisadores acima referenciados a 

sugerir que a anomalia presente nas células tumorais reside no mecanismo de secreção destas 

proteínas estruturais fibrosas e não no processo de síntese. 



Dentre os estudos sobre matriz extracelular em mixomas odontogênicos, assume 

posição de destaque a pesquisa realizada por Zhao et al. (1999). Comparando diversos 

constituintes da matriz de mixomas e germes dentários em estágio de campânula, removidos 

de fetos humanos, estes autores encontraram intensa marcação imuno-histoquímica para 

condroitina 6-sulfato, ácido hialurônico e versican (proteoglicana) em todos os espécimes 

analisados, tanto dos tumores como das papilas dos germes dentários. Em posse de seus 

resultados, estes pesquisadores sugerem fortemente a origem deste tumor a partir da 

transformação neoplásica de remanescentes da papila dentária, em detrimento aos 

constituintes celulares do folículo dentário. 

Entretanto, analisando a expressão imuno-histoquímica de tenascina e fibronectina, 

em mixomas e papilas de germes dentários humanos, revelam-se diferenças discretas. 

Conforme relatam Schmidt-Westhausen et al. (1994), a matriz extracelular dos mixomas 

exibe fraca imuno-expressão dos componentes citados anteriormente. Além disso, Nagai et al. 

(1994) evidenciaram, particularmente durante a fase de capuz, forte expressão imuno-

histoquímica de tenascina, localizada preferencialmente ao longo e abaixo da membrana basal 

do epitélio interno do órgão do esmalte, e de fibronectina, arranjada em padrão disperso por 

toda a papila dentária. 

2.4. Metaloproteinases de Matriz (MMPs) 

As primeiras descrições da ação de proteinases extracelulares foram apresentadas por 

Gross e Lapiere (1962), os quais observaram que enzimas difusíveis, produzidas por 

fragmentos de caudas de girinos em involução, eram capazes de degradar géis compostos por 

colágeno fibrilar nativo. 



Conforme Souza e Line (2002), desde então, uma verdadeira família de compostos 

enzimáticos relacionados tem sido identificada. Estas enzimas são denominadas 

coletivamente de MMPs em razão de sua dependência de íons metálicos para atividade 

catalítica, habilidade para degradar proteínas estruturais da matriz extracelular e presença de 

seqüências evolutivas específicas que as distinguem de outros compostos enzimáticos 

intimamente relacionados (STERNLICHT, WERB, 2001). 

As MMPs estão envolvidas em processos fisiológicos, como organogênese e 

remodelagem de feridas, desempenhando importantes funções na regulação da comunicação 

celular e processamento de moléculas bioativas, como receptores de superfície celular, 

citocinas, hormônios, moléculas de adesão e fatores de crescimento (UITTO, OVERALL, 

McCULLOCH, 2003; SORSA, TJÄDERHANE, SALO, 2004). 

Sternlicht e Werb (2001), enaltecendo a importância das MMPs em diversos 

processos biológicos, destacam que a neoformação de vasos sangüíneos a partir de estruturas 

vasculares pré-existentes (angiogênese) é um evento necessário em processos como a 

embriogênese e o reparo, bem como, para o crescimento de tumores. Os autores acima citam 

três mecanismos principais interligados à influência das MMPs na angiogênese: degradação 

da matriz extracelular, possibilitando a migração de células endoteliais através dos tecidos 

circunvizinhos; liberação de fatores pró-angiogênicos; e regulação negativa através da 

liberação de agentes anti-angiogênicos. 

Vários tipos de proteinases podem participar do turnover da matriz extracelular. 

Contudo, as MMPs constituem o principal grupo de enzimas que atuam sobre este substrato. 

Historicamente, as MMPs são categorizadas em quatro subgrupos, de acordo com sua 

especificidade sobre componentes da matriz extracelular: colagenases, gelatinases, 

estromelisinas e matrilisinas (MOOK, FREDERIKS, VAN NOORDEN, 2004). 



Contudo, Folgueras et al. (2004) relatam que os avanços nas análises dos arranjos 

estruturais destes componentes enzimáticos permitiram a elaboração de um novo sistema de 

classificação, baseado principalmente na estrutura das MMPs, conferindo menor importância 

à especificidade do substrato. 

Conforme John e Tuszynski (2001), Folgueras et al. (2004) e Ala-aho e Kähäri 

(2005), a maioria das MMPs estão organizadas ao redor de um domínio catalítico conservado 

ao qual incorpora-se um pró-peptídeo (Zn++), necessário à manutenção da latência da enzima; 

um peptídeo sinalizador, responsável pelo direcionamento de secreção do composto pela 

célula; e um domínio hemopexina C-terminal, o qual contribui para a especificidade de 

substrato e interações com inibidores endógenos. 

Folgueras et al. (2004) destacam que este arquétipo é observado no subgrupo de 

proteases secretadas, composto pelas três colagenases humanas (MMP-1, MMP-8 e MMP-

13), as duas estromelisinas (MMP-3 e MMP-10), e quatro MMPs com características 

peculiares adicionais (MMP-12, MMP-19, MMP-20 e MMP-27). Por sua vez, as matrilisinas 

(MMP-7 e MMP-26) e a MMP-23 não apresentam o domínio hemopexina (SEIKI, YANA, 

2003) e as gelatinases (MMP-2 e MMP-9) incorporam três módulos de fibronectina tipo II, 

provendo um domínio compacto de ligação ao colágeno (BJÖRKLUND, KOIVUNEN, 2005). 

Em adição a estas formas secretadas de MMPs, Zucker et al. (2003) arrolam seis tipos 

de metaloproteinases localizadas na superfície celular, denominando-as de metaloproteinases 

do tipo membrana (MT-MMPs). Conforme os autores, quatro dessas enzimas (MT1-, MT2-, 

MT3- e MT5-MMP) associam-se à membrana celular através de domínios C-terminais 

transmembrana, ao passo que os dois componentes enzimáticos restantes (MT4- e MT6-

MMP), integram-se à membrana plasmática por meio da molécula de ancoragem 

glicosilfosfatidilinositol. 



Conforme Ye (2000), Souza e Line (2002) e Folgueras et al. (2004), apesar da 

complexidade da regulação da atividade biológica das MMPs, três níveis endógenos 

principais merecem destaque: transcrição gênica, ativação pró-enzimática e inibição da 

atividade enzimática, os quais, em conjunto, são responsáveis pelo confinamento da atividade 

das MMPs em sítios e situações biologicamente necessárias. Enaltecendo o controle sobre a 

transcrição gênica, Ye (2000) sugere que, provavelmente, este represente o principal 

mecanismo regulatório, em virtude da maior expressão dos genes das MMPs ocorrer durante a 

remodelação fisiológica tecidual ou na presença de processos patológicos. 

John e Tuszynski (2001) comentam que apesar dos diversos estudos direcionados à 

compreensão da ativação transcricional das MMPs, este processo permanece 

incompletamente elucidado. Estes pesquisadores relatam que numerosos fatores como 

citocinas, fatores de crescimento e hormônios esteroidais são capazes de determinar padrões 

de expressão variados das MMPs em diferentes tipos teciduais, bem como, efeitos diversos 

em membros distintos da família das MMPs, dificultando a compreensão da regulação gênica 

das metaloproteinases em condições fisiológicas e patológicas. 

De uma forma geral, os promotores dos genes das MMPs encontram-se sob controle 

de diversas citocinas e fatores de crescimento, desempenhando suas funções através de vias 

de sinalização intracelulares. Dentre estas, destacam-se ao menos três vias de sinalização 

proteína-quinase mitógeno-ativadas (MAPKs), descritas como p38 quinase, c-Jun N-terminal 

quinase (JNK) e quinase regulada por sinal extracelular (ERK) (HUANG et al., 2004). 

Como resultado da ativação das vias de sinalização p38 quinase, JNK e ERK, um 

grupo de proteínas-quinases (MAPK-quinase quinases) fosforilam MAPK-quinases, as quais, 

por sua vez, fosforilam e ativam as MAPKs. Estas MAPKs ativas translocam-se para o núcleo 



da célula e ativam uma série de fatores de transcrição que interagem com sítios de ligação nos 

promotores dos genes das MMPs (MOOK, FREDERIKS, VAN NOORDEN, 2004). 

O segundo nível de regulação da atividade biológica das MMPs constitui-se na 

ativação das formas secretadas zimogênio/ pró-enzima. Com exceção das formas associadas a 

membranas (MT-MMPs), todas as MMPs são secretadas como zimogênios, os quais devem 

ser ativados para, por fim, degradar os componentes da matriz extracelular (JOHN, 

TUSZYNSKI, 2001). Conforme Folgueras et al. (2004), o processo de ativação resulta do 

distúrbio da interação entre o grupamento sulfidrila da cisteína, presente no domínio pró-

peptídico e o íon zinco, associado ao domínio catalítico. 

Detalhando o processo de ativação das MMPs, Björklund e Koivunen (2005) 

descrevem que a interação entre o resíduo de cisteína e o íon zinco impede a entrada de uma 

molécula de água, necessária à ativação da protease. Assim, os autores enaltecem que o 

distúrbio entre esta cisteína e o átomo de zinco, seja através da remoção do domínio pró-

peptídico ou de alterações no próprio resíduo de cisteína, permitem a entrada desta molécula 

de água no sítio catalítico, culminando com o surgimento de um centro enzimático ativo. 

Por fim, a atividade das MMPs também pode ser regulada através de uma série de 

inibidores endógenos, alguns dos quais demonstram-se como inibidores de proteases em 

geral, como a α2-macroglobulina, responsável pela inativação das MMPs no plasma e em 

outros fluidos tissulares, enquanto outros, como os inibidores teciduais das metaloproteinases 

(TIMPs), exibem maior especificidade (BREW, DINAKARPANDIAN, NAGASE, 2000; 

CURRAN, MURRAY, 2000; FOLGUERAS et al., 2004). 

Sternlicht e Werb (2001) enfatizam o papel desempenhado pela α2-macroglobulina, 

regulando os níveis extracelulares de MMPs através da depuração (clearance) direto destas 

enzimas. Segundo estes pesquisadores, a ligação à MMP inicia alterações conformacionais na 



estrutura tetramérica da α2-macroglobulina, determinando um englobamento irreversível da 

enzima. Apesar de não inibir a capacidade enzimática, o aprisionamento físico da MMP 

impede sua interação com substratos naturais e, finalmente, o complexo α2-macroglobulina/ 

MMP pode sofrer endocitose, sendo removido permanentemente. 

Outra molécula implicada no clearance das MMPs é a trombospondina 2. Estudos em 

ratos, como o desenvolvido por Yang, Kyriakides e Bornstein (2000) demonstraram que 

animais deficientes em trombospondina 2 exibem diversas anomalias do colágeno, além de 

defeitos de adesão em fibroblastos, decorrentes do aumento quantitativo de MMP-2. De forma 

coerente, Sternlicht e Werb (2001) reportam que os níveis aumentados desta MMP ocorrem 

porque a ausência de trombospondina 2 impede o desempenho de seu papel, ligando-se tanto 

à forma latente como à ativa desta protease, sendo ultimamente endocitosada através de 

interações com o receptor para lipoproteínas de baixa densidade, promovendo o clearance de 

MMP-2. 

Corroborando os achados supracitados, Fridman et al. (2003) e Björklund e Koivunen 

(2005) descrevem o receptor para lipoproteínas de baixa densidade como uma molécula 

responsável pela internalização de diversos ligantes, dentre eles as MMPs, estejam estas em 

sua forma monomérica, como no caso das MMPs-2 e -9, ou associada a inibidores de MMPs, 

como observado para os complexos TIMP-1/ MMP-9 e MMP-2/ trombospondina 2. 

Os TIMPs consistem em uma família de quatro proteínas secretadas (TIMPs -1, -2, -3 

e -4), com peso molecular variando entre 20 - 29kDa, capazes de inibir reversivelmente as 

MMPs. Estes inibidores enzimáticos compartilham uma estrutura gênica conservada e 12 

resíduos de cisteína separados de forma similar, associados por pontes dissulfeto, 

responsáveis pela estrutura de seis alças e dois domínios observada nestas moléculas 

(STERNLICHT, WERB, 2001; ALA-AHO, KÄHÄRI, 2005). 



O complexo mecanismo de interação entre TIMPs e MMPs foi bem identificado por 

Gomis-Ruth et al. (1997). Estes autores verificaram que o domínio N-terminal de TIMP-1 era 

o principal responsável pela inibição de MMP-3, um processo decorrente da ligação de TIMP-

1 ao sítio catalítico de MMP-3, através de interação substrato-símile. 

De forma minuciosa, Brew, Dinakarpandian e Nagase (2000) descrevem que seis 

porções distintas da seqüência de aminoácidos de TIMP-1 fazem contato com MMP-3, 

resultando em complexos com áreas de superfície de aproximadamente 1300Å2, tornando esta 

protease inacessível ao solvente. Adicionalmente, estes autores observam que um grupamento 

–OH presente na cadeia lateral de TIMP-1 projeta-se em direção ao sítio catalítico da MMP-3, 

interagindo com o aminoácido Glu202, deslocando a molécula de água deste local, necessária à 

atividade catalítica. 

Os TIMPs diferem quanto a sua habilidade de inibição das MMPs. De uma forma 

geral, TIMPs-2 e -3 são capazes de inibir MT1-MMP, ao passo que TIMP-1 não apresenta 

ação sobre este substrato. Por sua vez, TIMP-1 demonstra-se como fraco inibidor de MT3-

MMP e MMP-19, formando complexos com formas pró-enzimáticas de MMP-9, inibindo a 

ativação desta protease (STERNLICHT, WERB, 2001; FRIDMAN et al., 2003; MOOK, 

FREDERIKS, VAN NOORDEN, 2004). 

Adicionalmente e de forma concordante, Souza e Line (2002) descrevem que TIMP-1 

é mais efetivo do que TIMP-2 na inibição de MMP-1 e MMP-3, ao passo que, para inibir a 

atividade de MMP-2, os autores citam que evidências experimentais demonstram efetividade 

cerca de 10 vezes maior de TIMP-2 em relação a TIMP-1.  Além disso, os autores enaltecem 

que o equilíbrio entre a síntese de MMPs e TIMPs representa um ponto crítico na manutenção 

da homeostasia da matriz extracelular, já que diversos processos patológicos revelam taxas 

alteradas na síntese destes complexos enzimáticos e de seus respectivos inibidores. 



Brew, Dinakarpandian e Nagase (2000) ressaltam que os estudos ultra-estruturais que 

se propõem a esclarecer as características de alta afinidade e especificidade, evidenciadas nos 

complexos MMPs/ TIMPs, limitam-se principalmente à região do domínio catalítico, com as 

interações no domínio hemopexina C-terminal e no pró-domínio permanecendo obscuras. 

Dessa forma, os autores destacam que a compreensão das bases estruturais, responsáveis pelas 

múltiplas ações dos TIMPs, somente serão devidamente esclarecidas com a análise detalhada 

de todas as regiões dos complexos MMPs/ TIMPS. 

Além do papel de inibidor enzimático de metaloproteinases, são sugeridas atividades 

diversas aos TIMPs, merecendo destaque, em pesquisas, o potencial para estimular o 

crescimento celular. Neste contexto, ressalta-se o trabalho de Wingfield et al. (1999), os quais 

observaram que formas recombinantes de TIMPs humanos, produzidos em Escherichia coli, 

nos quais eliminou-se a capacidade inibidora de MMPs, exibiam atividade mitogênica, 

sugerindo que esta função biológica poderia ser desempenhada pela porção C-terminal. 

Estudos recentes descrevem uma interação complementar entre os processos de 

degradação da matriz extracelular, desempenhado pelas MMPs, e adesão celular, necessários 

à promoção da invasão tumoral. Para Curran e Murray (2000) e Björklund e Koivunen (2005), 

evidências apontam para a existência de um processo altamente complexo e coordenado entre 

estas proteases e receptores para moléculas de adesão celulares, como as integrinas, para que 

ocorra o deslocamento de células neoplásicas através da matriz extracelular.

Sobre este tópico, destacam-se as considerações realizadas por Sternlicht e Werb 

(2001), os quais enfatizam o conceito de localização pericelular da atividade proteolítica, 

caracterizado por diversos mecanismos que confinam ou concentram as proteinases no 

microambiente pericelular, determinando aumento da ativação das MMPs, limitação do 

acesso de inibidores das MMPs, concentração desta enzimas na proximidade de seus alvos, 



bem como, limitação da proteólise. Dentre os mecanismos de concentração de MMPs na 

superfície celular merecem destaque a presença de receptores para enzimas que ativam 

MMPs, como trombina, elastase, plasmina, uroquinase ativadora de plasminogênio e a ligação 

de MMPs a receptores de superfície celular, como as integrinas (STERNLICHT, WERB, 

2001). 

As integrinas constituem uma grande família de proteínas heterodiméricas 

transmembrana, compostas por subunidades α e β ligadas de forma não covalente, envolvidas 

nos processos de adesão célula-célula e célula-matriz extracelular (CURRAN, MURRAY, 

2000). Ao todo, 18 subunidades α e 8 subunidades β são capazes de formar heterodímeros em 

24 combinações diferentes, os quais podem interagir com mais de um ligante (STEFFENSEN, 

HÄKKINEN, LARJAVA, 2001). 

Segundo Thomas, Jones e Speight (1997), todas as cadeias α possuem um domínio 

extracelular longo, contendo sítios de ligação para cátions, e um domínio intracelular 

relativamente curto. Por sua vez, as cadeias β apresentam um longo domínio extracelular, 

com grande quantidade de resíduos de cisteína, associado a um domínio intracelular 

relativamente grande. Os autores destacam, ainda, que o domínio extracelular é responsável 

pela interação com os componentes da matriz extracelular ou com receptores de membranas 

plasmáticas, ao passo que o domínio intracelular interage com componentes do citoesqueleto 

celular, como a actina, bem como, com proteínas transdutoras de sinal, como as proteínas 

quinases e proteínas de ligação ao cálcio. 

Brakebusch et al. (2002) descrevem, didaticamente, o papel das integrinas no processo 

de migração celular. Inicialmente, através da polarização e formação de protrusões na borda 

dianteira da membrana citoplasmática, as integrinas interagem com a matriz extracelular e 

com o citoesqueleto de actina, promovendo a associação de diversas moléculas de sinalização. 



Dessa forma, os sinais originados estimulam a contração celular, permitindo a movimentação 

do corpo celular em direção aos contatos adesivos. Não obstante, na porção posterior da 

célula, desfazem-se os contatos com o substrato, através da desmontagem dos complexos de 

adesão. Além disso, as integrinas podem facilitar a migração celular em decorrência da 

ativação de MMPs (STEFFENSEN, HÄKKINEN, LARJAVA, 2001; BJÖRKLUND, 

KOIVUNEN, 2005). 

Revisando as interações moleculares presentes no processo de reparo de feridas, 

Steffensen, Häkkinen e Larjava (2001) destacam que a força de adesão entre células e matriz 

extracelular pode ser modulada através de alterações no número de ligantes disponíveis, 

quantidade ou afinidade das integrinas ou por proteólise de diversas moléculas. Enaltecendo 

este último mecanismo modulador, os autores descrevem que a proteólise localizada na 

superfície das membranas celulares, muitas vezes dependente da interação integrinas/ MMPs, 

desempenha papel fundamental no processo de migração celular. Adicionalmente, estes 

pesquisadores enfatizam o aspecto coordenado da degradação da matriz extracelular, na qual a 

proteólise limitada expõe sítios crípticos, necessários à migração celular, ao passo que a 

proteólise excessiva pode determinar eliminação de moléculas sinalizadoras ou receptores de 

superfície celular, virtualmente interrompendo as interações célula/ matriz extracelular. 

Trabalhos, como o de Phillips e Bonassar (2005), suportam as associações descritas 

anteriormente. Em sua pesquisa, utilizando linhagem de células de osteossarcoma em modelo 

de contração de matriz extracelular artificial, os autores constataram menores índices de 

remodelação da matriz extracelular, avaliada através do índice de contração da mesma, 

quando do bloqueio da ação da integrina α2β1 ou de MMPs. Adicionalmente, a inativação de 

ambas resultou em níveis ainda mais baixos de remodelação da matriz extracelular. Com estes 

achados, os autores sugerem a utilização de mecanismos bioquímicos e biomecânicos no 



controle do turnover da matriz extracelular, propondo a existência de uma sinergia entre a 

ação proteolítica das MMPs e a participação da integrina α2β1 na manipulação física da 

matriz extracelular. 

Adicionalmente, conforme observaram Wolf et al. (2003), células neoplásicas 

malignas, como as linhagens celulares de fibrossarcoma (HT-1080) e de carcinoma de mama 

(MDA-MB-231), são capazes de realizar deslocamento através da matriz extracelular, por 

meio de mecanismos independentes da interação integrinas/ MMPs. Utilizando modelos 

experimentais em matrizes artificiais de colágeno 3D e em ratos, com reconstrução através de 

microscopia a laser confocal, estes autores verificaram que após inibição da atividade 

proteolítica, exemplares destas linhagens celulares exibiram o que foi denominado de 

transição mesenquimal-amebóide (do inglês, mesenchymal-amoeboid transition), 

caracterizado por alterações conformacionais semelhantes à ameba, realizando movimentos 

de propulsão e constrição através de fendas pré-existentes nas matrizes extracelulares, na 

ausência de degradação proteolítica. 

2.4.1. Colagenase-1 (MMP-1) 

A MMP-1, também denominada de colagenase-1, colagenase fibroblástica e 

colagenase intersticial, é sintetizada sob duas formas pró-enzimáticas glicosiladas, 

compreendendo uma forma principal de aproximadamente 52kDa, e uma forma secundária 

que apresenta peso molecular de 57kDa, as quais, após clivagem do pró-peptídeo, resultam 

em espécimes enzimaticamente ativos de 42kDa e 47kDa, respectivamente (ALA-AHO, 

KÄHÄRI, 2005). 

Stricker et al. (2001) afirmam que apesar da colagenase-1, assim como diversas outras 

MMPs, permanecer indetectável em tecidos normais quiescentes, é possível identificar in 



vitro a sua síntese por diversos elementos celulares como fibroblastos, macrófagos e células 

endoteliais e epiteliais. Várias moléculas nas matrizes extracelulares servem como substratos 

para a MMP-1, dentre as quais destacam-se os colágenos tipos I, II, III, VII, VIII e X, 

agrecana, versicana, perlecana, nidogênio e tenascina-C, bem como, a α2-macroglobulina 

(KUMAMOTO et al., 2003; ALA-AHO, KÄHÄRI, 2005). 

O processo de ativação da MMP-1 apresenta-se bem caracterizado, com as formas 

latentes de 52kDa e 57kDa convertidas, respectivamente, em formas ativas de 42kDa e 

47kDa. Seqüencialmente, proteases, como a plasmina, calicreína e quimases, atacam o sítio de 

clivagem no pró-peptídeo, formando um intermediário de meia-vida curta, de 46kDa, o qual é 

rapidamente convertido a uma forma relativamente estável de 43kDa, através da clivagem 

entre os resíduos Val67 e Met68. Ulteriormente, para obtenção da forma completamente ativa, 

proteases como as MMPs-3, -7 e -10, clivam este precursor entre os aminoácidos Gln80 e 

Phe81 (ALA-AHO, KÄHÄRI, 2005). 

A estrutura do gene humano que codifica a MMP-1 apresenta 10 éxons, estando 

localizado no cromossomo 11q22.2-22.3 (PARDO, SELMAN, 2005). Este gene apresenta-se 

intimamente relacionado a um grupo constituído por 8 genes que codificam as MMPs-3, -7, -

8, -10, -12, -13, 20 e -27 (PUENTE et al., 2003). 

Pardo e Selman (2005) descrevem que foram identificados polimorfismos funcionais, 

resultantes da inserção de uma guanosina na posição 1607 do promotor do gene da MMP-1. 

Além disso, Ye (2000) reporta a detecção de dois alelos, um apresentando uma única 

guanosina (1G) e outro revelando duas guanosinas (2G), neste sítio polimórfico, destacando 

que as duas guanosinas, nas posições 1607 e 1608, associadas com uma adenosina adjacente, 

criam um sítio de ligação para fatores de transcrição. 



Enaltecendo a importância do polimorfismo no promotor do gene da MMP-1, destaca-

se o estudo de Cao et al. (2005). Em sua pesquisa, utilizando PCR (do inglês, Polymerase 

Chain Reaction) para amplificação da região promotora do gene de MMP-1 e endonucleases 

de restrição para constatação do polimorfismo, os autores observaram uma freqüência 

significativamente maior de alelos 2G em pacientes chineses com periodontite agressiva 

generalizada (68, 70 %), em comparação com indivíduos saudáveis (49 %).  

Conforme Borkakoti (2000), o colágeno, responsável pela tenacidade e rigidez do 

tecido conjuntivo, exibe-se resistente à ação de proteases, em decorrência de sua estrutura 

singular, composta por três cadeias polipeptídicas entrelaçadas sob a forma de uma tripla 

hélice. Não obstante, as colagenases são capazes de degradar colágeno fibrilar, em seu 

domínio de tripla hélice (HOLLIDAY et al., 2003), resultando na formação de moléculas 

termicamente instáveis, denominadas gelatinas, as quais, consecutivamente, são degradadas 

por outros membros da família das MMPs, mais especificamente as gelatinases A e B 

(NGUYEN, ARKELL, JACKSON, 2001; PARDO, SELMAN, 2005). 

Pormenorizando o processo de proteólise do colágeno fibrilar, Pardo e Selman (2005) 

destacam que a MMP-1 cliva a estrutura da tripla hélice em sítios que exibem seqüências 

similares de aminoácidos. Segundo estes autores, na cadeia α1 da molécula do colágeno, esta 

clivagem ocorre entre os aminoácidos Gly775 e Ile776, ao passo que na cadeia α2, esta 

proteólise é verificada entre os aminoácidos glicina e leucina, situados a ¾ de distância da 

porção NH2-terminal. Assim, conforme resumem Aimes e Quigley (1995), Pilcher et al. 

(1998) e Borkakoti (2000), formam-se os fragmentos de ¾ e ¼, provenientes da degradação 

do colágeno, substratos para ação das gelatinases A e B. 

Sternlicht e Werb (2001) discorrem que um aspecto peculiar à MMP-1 é a sua 

interação com as integrinas. Conforme estes pesquisadores, tanto as formas ativas quanto as 



inativas desta colagenase podem se associar ao domínio I da integrina α2. Reiterando esta 

concatenação, Pilcher et al. (1998) destacam que a ligação da integrina α2β1 ao colágeno tipo 

I induz a expressão de MMP-1 em ceratinócitos, sugerindo que esta MMP seria importante no 

processo de migração integrina α2β1-dependente, destes elementos celulares, em meio ao 

colágeno tipo I. 

Adicionalmente, Langholz et al. (1995), utilizando modelo experimental de 

fibroblastos cultivados em matrizes extracelulares artificiais 3D, constataram, através de 

quantificação do RNA total por Northern Blot, que a estimulação isolada das subunidades α2 

e β1, não apresentava qualquer efeito sobre a expressão de MMP-1. Contudo, a estimulação 

do heterodímero α2β1 aumentava significativamente os níveis de transcritos para a referida 

protease, em comparação com o grupo estabelecido para controle, sugerindo, assim, um efeito 

cooperativo das duas subunidades sobre a expressão desta MMP. 

Stricker et al. (2001), em estudo ultra-estrutural sobre a interação entre a integrina 

α2β1 e formas ativadas e pró-enzimáticas de MMP-1, verificaram associação destas, 

independente do estado da protease, sugerindo que a ligação da MMP-1 à integrina α2β1 

permite um controle celular refinado sobre os níveis de expressão desta proteinase em seu 

microambiente. Estes autores destacam que a clivagem do colágeno tipo I, através da ação de 

MMP-1, desnatura esta proteína, destituindo-a de seu papel de ligante de alta afinidade para a 

integrina α2β1. Além disso, a ligação entre MMP-1 e a integrina α2β1 determinaria uma 

baixa capacidade de difusão desta colagenase, permitindo a degradação focal do colágeno 

(STRICKER et al., 2001). 

Corroborando os achados supradescritos, Phillips e Bonassar (2005) citam uma 

cooperação eficiente entre a integrina α2β1 e MMP-1, sugerindo uma possível associação 



direta do domínio extracitoplasmático deste receptor celular com a forma pró-enzimática 

desta MMP, a qual regularia a degradação localizada do colágeno e auxiliaria na mobilidade 

celular. Porém, estes autores ressaltam a necessidade de maiores esclarecimentos com relação 

ao papel específico da MMP-1 e sua regulação pela integrina α2β1, pormenorizando esta 

possível cooperação funcional. 

Outra importante molécula de superfície celular, que pode induzir a expressão de 

MMP-1, localizando sua ação no espaço pericelular é o CD147. Conforme Guo et al. (2000), 

esta proteína de superfície é capaz de formar complexos com MMP-1, mecanismo observado 

na linhagem de células de carcinoma de pulmão (LX-1), bem como, estimular a síntese de 

colagenase intersticial por fibroblastos situados em íntimo contato com células neoplásicas e, 

em decorrência de sua associação com esta protease, concentrá-la no espaço pericelular, 

favorecendo o processo de invasão tumoral. 

Reiterando esta possível cooperação, Ala-aho e Kähäri (2005) afirmam que as 

colagenases (MMPs-1, -8 e -13) podem ser sintetizadas e secretadas tanto por células 

neoplásicas como por fibroblastos estromais, em resposta a citocinas e outros promotores 

tumorais, contribuindo para a remodelação proteolítica da matriz extracelular peritumoral e 

auxiliando no processo de invasão local. 

Estudos sobre o papel da MMP-1 durante as diversas etapas da odontogênese são 

escassos, destacando-se neste contexto o trabalho realizado por Randall e Hall (2002). 

Analisando imuno-histoquimicamente a expressão da colagenase intersticial, em ratos, os 

autores evidenciaram intensa marcação para esta protease no ectomesênquima durante as 

fases de botão e capuz, relatando imunorreatividade restrita aos pré-odontoblastos e 

odontoblastos durante as fases de campânula e campânula avançada. Estes achados 

conduziram os autores a sugerir uma ação importante desta MMP no processo de remodelação 



da matriz extracelular, permitindo a migração e posterior condensação das células 

ectomesenquimais, durante a formação da papila dentária. 

2.4.2. Gelatinase A (MMP-2)

Nguyen, Arkell e Jackson (2001) descrevem a MMP-2, também denominada de 

gelatinase A, como uma protease de 72kDa que, apesar de possuir especificidades de 

substrato semelhantes à MMP-9 (KUMAMOTO et al., 2003), como colágenos IV e V, 

gelatinas e elastina, é regulada de forma diferente, tanto a nível transcricional quanto 

extracelular. 

De forma concordante, Aimes e Quigley (1995) e Björklund e Koivunen (2005) 

reportam que a principal diferença observada entre as MMPs-2 e -9, com relação ao substrato, 

constitui-se na capacidade da primeira em degradar colágeno fibrilar tipo I. 

Adicionalmente, Patterson et al. (2001) reportam que o processo de degradação do 

colágeno fibrilar tipo I por MMP-2 depende apenas da ligação deste aos domínios 

hemopexina C-terminal e ao domínio catalítico, diferentemente do constatado para a 

degradação das gelatinas, processo que, além da interação com os domínios referenciados 

anteriormente, depende da associação desta proteína aos três módulos de fibronectina tipo II. 

Enaltecendo o papel dos módulos de fibronectina tipo II, Hornebeck et al. (2002) 

afirmam que apesar de se verificar certa especificidade de ligação ao substrato de acordo com 

o módulo analisado, como evidenciado entre o primeiro destes e elastina, o segundo e 

gelatinas, e o terceiro módulo e colágeno tipo IV, é provável haver interação entre todos estes 

para uma associação efetiva entre componentes da matriz extracelular e esta protease. 

Fridman et al. (2003) apontam que, a partir de uma perspectiva de localização 

espacial, determinada por características estruturais, a presença de sítios de ligação às 



gelatinas nas MMPs-2 e -9, confere a estas enzimas aspectos singulares entre as formas 

secretadas de MMPs. Segundo estes autores, os domínios de ligação às gelatinas determinam 

alta afinidade de interação com o colágeno extracelular, favorecendo sua permanência em 

associação à matriz extracelular, a qual, por sua vez, atuaria como fonte de reserva destas pró-

enzimas. 

Além disso, Mook, Frederiks e Van Noorden (2004) e Turpeenniemi-Hujanen (2005) 

enfatizam o papel das MMPs-2 e -9 na angiogênese e no crescimento de tumores. Conforme 

os autores, há um acúmulo crescente de evidências que suportam a associação das MMPs, e 

em especial as gelatinases, com comportamento biologicamente agressivo e cursos clínicos 

imprevisíveis em alguns neoplasmas humanos. 

Mattu et al. (2000), Opdenakker, Van den Steen e Van Damme (2001) e Xu et al. 

(2005) descrevem, ainda, que apesar desta sobreposição de substratos entre MMPs-2 e -9, a 

gelatinase A diferencia-se por sua síntese constitutiva, evidenciada em fibroblastos, 

macrófagos, células endoteliais e células epiteliais, ao passo que a MMP-9 apresenta 

expressão altamente regulada, sendo observada, de forma conspícua, em células inflamatórias 

como macrófagos, neutrófilos e eosinófilos. 

Estudos recentes discorriam que, ao contrário de outras MMPs, o gene da gelatinase A 

não apresentava elementos responsivos, os quais poderiam atuar como sítios de ligação para 

fatores de transcrição, uma das possíveis explicações para a falta de superexpressão desta 

MMP por agentes como fator de necrose tumoral α (TNF-α) e interleucina-1. Coerentemente, 

Nguyen, Arkell e Jackson (2001) e Hornebeck, Bellon e Emonard (2005) descrevem que 

embora diversos fatores, como fator de crescimento transformante β (TGF-β) e interleucina-8 

possam modular a atividade de MMP-2, a contribuição exata dos fatores de transcrição ainda 



precisa ser esclarecida, visto que a região do promotor do gene desta protease não exibe 

diversos elementos regulatórios encontrados em outras MMPs. 

Atualmente, a utilização de técnicas de seqüenciamento do DNA revelou a presença 

de elementos regulatórios na região do promotor do gene da MMP-2. Dentre estes, destacam-

se sítios de ligação para a proteína p53, proteína ativadora 1 (AP-1), proteína ativadora 2 (AP-

2) e fator de transcrição Y-box (YB-1). Comumente, AP-2 atua em complexos com YB-1 e 

p53, estimulando a expressão de MMP-2 (MOOK, FREDERIKS, VAN NOORDEN, 2004). 

Corroborando as peculiaridades supracitadas, Strongin et al. (1995) denotam que, ao 

contrário das demais MMPs, a gelatinase A é refratária à ativação através de serina proteases. 

Conforme estes pesquisadores, esta MMP sofre ativação na superfície celular, em decorrência 

de uma cascata singular, envolvendo MT1-MMP e TIMP-2. 

Primeiramente, uma MT1-MMP liga-se ao domínio N-terminal de TIMP-2, 

permitindo ao domínio C-terminal deste inibidor de MMPs atuar como receptor do domínio 

hemopexina da MMP-2. Em seguida, outra MT1-MMP adjacente cliva e ativa a MMP-2 

associada a TIMP-2, na posição entre os aminoácidos Asn37-Leu38, gerando uma forma 

intermediária de 64kDa. Seqüencialmente, após esta clivagem inicial, uma porção residual do 

pró-peptídeo, entre os aminoácidos Asn80-Tyr81, é removida por outra molécula de MMP-2 

ativada, permitindo, finalmente, a apresentação da forma completamente ativa desta enzima, 

com peso molecular de 62kDa (DERYUGINA et al., 2001; SEIKI, 2003; HORNEBECK, 

BELLON, EMONARD, 2005). 

Conforme afirmam Strongin et al. (1995), enquanto o domínio C-terminal de TIMP-2 

participa na ativação da MMP-2, seu domínio N-terminal atua como inibidor desta MMP. 

Além disso, Hornebeck et al. (2002) e Björklund e Koivunen (2005) reportam que as 

concentrações locais de TIMP-2 influenciam a ativação da MMP-2, sugerindo que níveis 



moderados ou baixos deste componente promovem a ativação desta MMP, ao passo que 

níveis maiores são capazes de inibir a ação da MMP-2 através da saturação das MT1-MMPs 

livres, necessárias à remoção do pró-peptídeo desta enzima. 

Fridman et al. (2003) descrevem que o processo de ativação enzimática no espaço 

pericelular, evidenciado para a MMP-2, sugere uma importante atividade desta protease na 

superfície celular. Para os autores, esta MMP seria responsável pela degradação final de 

componentes da matriz extracelular no microambiente pericelular das neoplasias, processo 

este iniciado por outras MMPs nesta localização, como MT1-MMP e MMP-13. 

Revisões minuciosas na literatura, como a realizada por Seiki (2003), corroboram o 

importante papel da ação conjunta de MT1-MMP e MMP-2. Conforme o autor, apesar de 

algumas linhagens de células neoplásicas epiteliais não revelarem expressão de gelatinase A, 

estes elementos celulares seriam capazes de utilizar a MMP-2 sintetizada por fibroblastos 

estromais, através de MT1-MMP expressa em suas superfícies celulares. Resumidamente, o 

autor sugere que o sistema MT1-MMP/ MMP-2 consistira em um importante mecanismo de 

invasão tumoral, degradando colágeno tipo IV, presente em membranas basais, bem como, 

colágeno I, presente na matriz extracelular. 

Reiterando a importância desta integração entre MT1-MMP e MMP-2, Seiki e Yana 

(2003) descrevem que, em células epiteliais neoplásicas, a ativação deste sistema permitiria a 

degradação da membrana basal, preponderantemente através da ação sobre o colágeno tipo 

IV, enquanto que no estroma, a ação destas proteases culminaria com a degradação do 

colágeno tipo I, através da atividade conjunta de MT1-MMP e MMP-2, a primeira 

degradando a estrutura principal desta molécula da matriz extracelular e a segunda, 

eliminando seus fragmentos desnaturados. 



Além disso, observa-se uma importante interação entre MT1-MMP, MMP-2 e 

integrinas, durante o processo de migração em células mesenquimais, conforme observado no 

estudo de Pender et al. (2000). Em sua pesquisa, utilizando células mesenquimais intestinais 

de fetos, os autores constataram que a ativação da integrina α4β1 determinava expressão 

aumentada do RNA mensageiro de MT1-MMP, verificada através de RT-PCR (do inglês, 

Reverse-Transcription Polymerase Chain Reaction), bem como, de formas ativas de 

gelatinase A, observada através de Western Blot. Adicionalmente, estes autores observaram 

migração aumentada destas células em matrizes extracelulares artificiais, a qual era inibida na 

presença de TIMP-2. Com base em seus resultados, os autores sugerem um papel de destaque 

da referida integrina na determinação de um fenótipo migratório nestes elementos celulares. 

Abrangendo as relações entre MMPs e integrinas no processo de degradação da matriz 

extracelular, Hornebeck et al. (2002) descrevem que a co-localização de MMP-1, integrina 

α2β1 e colágeno fibrilar nativo tipo I catalisa a clivagem inicial deste substrato, expondo 

sítios crípticos, os quais estimulariam a co-localização de MT1-MMP, MMP-2 e a integrina 

αvβ3, induzindo a colagenólise completa, verificada através da formação de cavidades ao 

redor de células cultivadas em matrizes artificiais. 

Apesar da importância da gelatinase A no processo de remodelação da matriz 

extracelular, como evidenciado em pesquisas envolvendo carcinomas de mama 

(TURPEENNIEMI-HUJANEN, 2005), cólon (MOOK, FREDERIKS, VAN NOORDEN, 

2004) e mucosa oral (SORSA, TJÄDERHANE, SALO, 2004), bem como, doenças 

periodontal (SOUZA, LINE, 2002) e perimplantar (SORSA, TJÄDERHANE, SALO, 2004), 

poucos estudos são encontrados na literatura, envolvendo estas proteases na patogênese de 

mixomas odontogênicos ou no desenvolvimento dentário. 



Dentre o escasso acervo de trabalhos neste sentido, aponta-se a pesquisa em germes 

dentários humanos desenvolvida por Heikinheimo e Salo (1995). Através de hibridização in 

situ com sondas para o RNA mensageiro das MMPs-2 e -9, estes autores observaram 

marcação positiva apenas para MMP-2, com localização no epitélio interno do órgão do 

esmalte e na papila dentária, durante os estágios de capuz e campânula inicial. Contudo, nas 

fases de campânula intermediária e avançada, a hibridização positiva para a referida 

gelatinase foi evidenciada tanto no folículo como na papila dentária. Nesta última, um alto 

nível de expressão do RNA mensageiro de MMP-2 foi identificado especificamente nos 

odontoblastos em fase de diferenciação e secreção da matriz dentinária. 

Resultados semelhantes foram obtidos em estudos experimentais sobre odontogênese 

em ratos, utilizando técnicas de imuno-histoquímica, como no trabalho de Randall e Hall 

(2002) e de biologia molecular, conforme constatado por Reponen et al. (1992) e Sahlberg et 

al. (1999). Estes pesquisadores observaram um padrão distinto de expressão de MMP-2, 

diretamente relacionado à morfogênese e diferenciação celular. Os autores supracitados 

constataram a presença deste componente enzimático no mesênquima dos germes dentários 

em desenvolvimento, com subseqüente aumento de sua expressão imuno-histoquímica 

quando da diferenciação dos odontoblastos. 

Por sua vez, Cotrim et al. (2002), também utilizando germes dentários de ratos como 

modelo experimental, verificaram, através de análises RT-PCR e enzimográfica, que a 

expressão e atividade de MMP-2 aumentava progressivamente com o desenvolvimento dos 

germes dentários, com sua localização observada preponderantemente na papila dentária. Para 

estes pesquisadores, os achados verificados em seu estudo sugerem que a MMP-2 pode 

desenvolver papel fundamental durante a odontogênese, especialmente durante a deposição de 

dentina pelos odontoblastos e a degradação da membrana basal localizada entre o órgão do 

esmalte e a papila dentária. 



Em estudo, através de hibridização in situ com sondas de RNA, avaliando a expressão 

de MMPs-2 e -9 e TIMPS-1, -2 e -3, em germes dentários de ratos, em diversas fases da 

odontogênese, Sahlberg et al. (1999) verificaram intensa marcação para MMP-2 e TIMP-1, 

distribuída nos odontoblastos. Para os autores, esta co-expressão sugere uma cooperação no 

controle da proteólise de componentes da matriz extracelular, com intuito de manter o 

equilíbrio entre a degradação da membrana basal epitélio/ conjuntivo e a síntese de matriz de 

dentina, bem como, favorecer o estado de diferenciação tecido-específica dos odontoblastos 

secretores. 

Até o presente momento, apenas um único estudo, realizado por Bast, Pogrel e Regezi 

(2003), avaliou, através de exame imuno-histoquímico, o papel das gelatinases em mixomas 

odontogênicos. Em sua pesquisa, os autores compararam espécimes de folículos 

pericoronários e polpas dentárias de aspecto mixóide com a referida neoplasia, constatando, 

para a MMP-2, 90 % das células neoplásicas marcadas positivamente. Por sua vez, o grupo 

estabelecido para comparação revelou apenas 10 % de suas células com marcação positiva. 

Com seus resultados, os pesquisadores destacam a importância desta MMP na biologia do 

neoplasma, sugerindo que esta gelatinase poderia facilitar a disseminação do tumor através do 

osso circunvizinho. 

2.4.3. Gelatinase B (MMP-9) 

Entre os membros da família das MMPs, a MMP-9, também denominada de 

gelatinase B, apresentando 82kDa em sua forma ativa, desempenha um papel enzimático 

importante na progressão de tumores, promovendo a degradação de diversos componentes da 

matriz extracelular, participando de eventos necessários à migração das células tumorais e da 

angiogênese tumor-induzida (MATTU et al., 2000; FRIDMAN et al., 2003). 



A região promotora do gene que codifica a MMP-9 exibe sítios de ligação para 

diversos fatores de transcrição, sendo comumente descritos na literatura as proteínas 

ativadoras 1 (AP-1) e 2 (AP-2), fator nuclear κB (NF-κB), proteína estimuladora 1 (SP-1), 

fator regulatório estimulado por interferon (ISRE) e fator inibitório do fator de crescimento 

transformante β (TIE) (MOOK, FREDERIKS, VAN NOORDEN, 2004). 

Podem ser constatados efeitos opostos na expressão de MMP-9, mediados através da 

ligação a um mesmo sítio na região promotora, dependendo do tipo de proteína de ligação 

ativada. Contudo, de uma forma geral, NF-κB estimula a transcrição de MMP-9 através da via 

de sinalização do TNFα, ao passo que os interferons inibem a transcrição desta MMP, através 

do fator regulatório, o qual compete com NF-κB (SANCEAU et al., 2002). 

Björklund e Koivunen (2005) descrevem a presença de um domínio adicional à 

estrutura da MMP-9, não evidenciado na gelatinase A, denominado de domínio semelhante ao 

colágeno tipo V. Reiterando este achado, Mattu et al. (2000) localizaram espacialmente tal 

domínio, altamente glicosilado, situando-o entre o domínio de ligação ao zinco e o domínio 

hemopexina C-terminal. 

Apesar do significado biológico deste domínio semelhante ao colágeno tipo V 

permanecer incompletamente compreendido, sugerem-se como possíveis funções a associação 

colateral de diversas moléculas de gelatinases B, favorecendo ou prevenindo interações 

específicas entre os domínios hemopexina C-terminais destas enzimas, bem como, a sua 

ligação a moléculas da matriz extracelular (MATTU et al., 2000; OPDENAKKER, VAN 

DEN STEEN, VAN DAMME, 2001). 

Outra característica peculiarmente constatada na MMP-9 é a glicosilação, observada 

ao longo da molécula desta protease, constituída por diversos oligossacarídeos volumosos e 



altamente móveis. Funcionalmente, sugere-se que esta glicosilação possa ser responsável pela 

proteção de áreas específicas contra degradação, estabilização da molécula, impondo 

conformações específicas para determinados domínios, bem como, pelo direcionamento da 

enzima através de interações com a matriz extracelular ou receptores de superfície celular 

(MATTU et al., 2000; OPDENAKKER, VAN DEN STEEN, VAN DAMME, 2001). 

Como as demais MMPs, a MMP-9 é secretada em sua forma zimogênica inativa. 

Dessa forma, para sua função enzimática, é necessária a alteração entre o grupamento 

sulfidrila da cisteína, presente no domínio pró-peptídico e o íon zinco, associado ao domínio 

catalítico, a qual pode ser desencadeada através de mecanismos proteolíticos ou não-

proteolíticos (STERNLICHT, WERB, 2001; BANNIKOV et al., 2002; FRIDMAN et al., 

2003). 

Diversas proteases foram implicadas na ativação da MMP-9, dentre as quais merecem 

destaque as MMPs-2, -3, -7 e -13. Dentre estas, a MMP-3, também denominada de 

estromelisina 1, apresenta-se como uma das mais importantes ativadoras efetivas da 

gelatinase B (FRIDMAN et al., 2003; BJÖRKLUND, KOIVUNEN, 2005). 

Kotra et al. (2001) observaram que a atuação da estromelisina 1 sobre a MMP-9 pode 

ser subdividida em duas etapas. Na etapa inicial, esta enzima hidrolisa a cadeia polipeptídica 

da MMP-9, na região dos aminoácidos Glu59-Met60. Por sua vez, o segundo sítio de hidrólise, 

entre os aminoácidos Arg106-Phe107, encontra-se inacessível, requerendo a presença de 

alterações na estrutura secundária, ao redor do sítio de ativação, anteriores ao acoplamento ao 

sítio ativo da MMP-3. 

Dentro deste processo, Curran e Murray (2000) e Fridman et al. (2003) sugerem que a 

ativação da pró-enzima MMP-9 também seria resultado da cascata iniciada na superfície 



celular através de MT1-MMP, em decorrência desta forma de MMP associada à membrana 

celular ativar MMP-2 e, estas duas proteases, serem capazes de ativar MMP-13.

Dentre os mecanismos não-proteolíticos de ativação da MMP-9, destacam-se a 

modificação oxidativa das cadeias laterais dos resíduos de cisteína, o que resulta em 

diminuição de sua habilidade em estabelecer ligações efetivas ao íon catalítico zinco 

(BJÖRKLUND, KOIVUNEN, 2005), bem como, alterações conformacionais induzidas por 

ligações ao substrato (BANNIKOV et al., 2002). Não obstante, Fridman et al. (2003) 

enaltecem que, apesar das dúvidas a respeito da eficiência deste processo de ativação não-

proteolítico, se confirmado, este mecanismo explanará, ao menos parcialmente, a presença de 

formas ativas de MMP-9 contendo o domínio pró-peptídico. 

Conforme já descrito para outras MMPs, encontram-se na literatura artigos que 

demonstram uma possível associação funcional entre integrinas e gelatinase B 

(STERNLICHT, WERB, 2001; BJÖRKLUND, KOIVUNEN, 2005). Dentre estes, destaca-se 

a pesquisa realizada por Björklund, Heikkilä e Koivunen (2004), os quais, utilizando 

linhagens celulares de fibrossarcoma (HT-1080), verificaram co-imunoprecipitação da 

subunidade β5 de integrina e da forma zimogênica de MMP-9, bem como, co-localização 

destas moléculas na borda anterior da membrana plasmática, em relação ao sentido de 

migração na matriz extracelular, constatado através de imunofluorescência. Sabendo-se da 

utilização da integrina αvβ5, por esta linhagem celular, no processo de adesão célula-matriz, 

estes autores sugerem uma provável interação entre este receptor para molécula de adesão e a 

MMP-9, para consubstanciar a gelatinólise efetiva no espaço pericelular, favorecendo o 

processo de invasão local. 

Acrescendo à diversidade de interações reportadas, entre MMP-9 e integrinas, cita-se 

a pesquisa conduzida por Rolli et al. (2003). Utilizando linhagem de células de carcinoma de 



mama (MDA-MB 435), estes autores constataram que o fenótipo metastático destes 

elementos celulares encontrava-se na dependência de um estado ativado da integrina αvβ3, o 

qual, conseqüentemente, determinava a presença de MMP-9 enzimaticamente competente, 

conforme observado através de análises Western Blot e enzimográfica. Coerentemente, o 

estudo das células de carcinoma de mama que não apresentavam integrina αvβ3, em estado 

ativado, resultou na constatação apenas de formas pró-enzimáticas de gelatinase B. 

De forma congruente ao evidenciado para a gelatinase A, poucos trabalhos publicados 

na literatura foram desenvolvidos com o intuito de elucidar um possível papel da MMP-9 na 

odontogênese ou em mixomas odontogênicos. 

No estudo de Heikinheimo e Salo (1995), através de hibridização in situ, não foi 

possível verificar expressão do RNA mensageiro de MMP-9 em amostras de germes dentários 

humanos, durante as fases de capuz e campânula. Contudo, a utilização de um teste mais 

sensível, o RT-PCR, possibilitou a detecção de transcritos para gelatinase B, sugerindo que os 

níveis de expressão desta MMP são muito baixos durante estas fases da odontogênese. 

Corroborando o trabalho acima descrito, Sahlberg et al. (1999), estudando a expressão 

de gelatinase B em germes dentários de ratos, verificaram um padrão de expressão intenso 

desta protease no ectomesênquima circunjacente ao órgão do esmalte na fase de botão, 

esmaecendo à ausência completa nos estágios subseqüentes. Estes autores sugerem, ainda, 

uma atividade conjunta das MMPs-2 e -9 sobre a degradação da membrana basal do órgão do 

esmalte, especialmente na fases iniciais da odontogênese, a qual sofre alterações 

conformacionais significativas durante a morfogênese dentária. 

Por sua vez, Randall e Hall (2002), analisando imuno-histoquimicamente a expressão 

de MMP-9 durante a odontogênese, em ratos, constataram marcação positiva para esta enzima 

tanto no epitélio interno do órgão do esmalte como nos pré-odontoblastos, com fraca 



marcação evidenciada na papila dentária. Estes autores observaram, ainda, que com a 

diferenciação dos odontoblastos, ocorria aumento da intensidade de marcação nestes 

elementos celulares. 

Adicionalmente, Rabkin et al. (2001), na tentativa de compreender a patogênese das 

degenerações mixomatosas em válvulas cardíacas, implicadas nos prolapsos de valva mitral, 

estudaram a expressão imuno-histoquímica de diversas proteinases, dentre elas as MMPs-1, -2 

e -9. Comparando 14 espécimes patológicos com 11 controles, obtidos de pacientes após óbito 

não relacionado a complicações ou patologias cardíacas, estes autores observaram maior 

número de células com marcação intracitoplasmática positiva para as referidas MMPs, nos 

espécimes mixomatosos, tendo-se diferença estatisticamente significativa. Dessa forma, os 

autores sugerem um processo coordenado destas proteases, caracterizado pela ação inicial da 

MMP-1 sobre o colágeno tipo I, resultando na exposição de fragmentos crípticos, os quais 

tornar-se-iam propensos à ação das MMPs-2 e -9, implicando-as, por fim, na patogênese das 

degenerações mixomatosas em válvulas cardíacas. 
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3. PROPOSIÇÃO 

O presente trabalho teve por objetivo analisar, descritiva e comparativamente, a 

expressão imuno-histoquímica de colagenase-1 (MMP-1) e gelatinases A (MMP-2) e B 

(MMP-9) entre espécimes de mixomas odontogênicos e papilas de germes dentários humanos, 

com a finalidade de fornecer subsídios para melhor compreensão do comportamento biológico 

característico desta entidade patológica. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Caracterização do Estudo 

O presente trabalho caracterizou-se por uma análise descritiva e comparativa da 

expressão imuno-histoquímica de colagenase-1 (MMP-1) e gelatinases A (MMP-2) e B 

(MMP-9) em uma série de casos de mixomas odontogênicos e em espécimes de papilas de 

germes dentários humanos em desenvolvimento. 

4.2. População 

Constituiu-se população deste estudo, os casos de mixomas odontogênicos, 

registrados nos Serviços de Anatomia Patológica das Universidades Federal de Alagoas 

(UFAL) e do Rio Grande do Norte (UFRN), da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), do 

Centro de Ciências Biológicas da Fundação Educacional Jayme de Altavila (FEJAL/ 

CESMAC) e do Laboratório de Patologia e Citologia LTDA (Aracaju/ SE). 

4.3. Amostra 

Um total de 12 espécimes de mixomas odontogênicos, diagnosticados nos Serviços 

referenciados anteriormente, foram utilizados nesta pesquisa. Os critérios determinados para 

inclusão de casos na amostra consistiram na localização das lesões e a quantidade de material 

biológico dos espécimes emblocados em parafina. 

Em decorrência das discussões na literatura sobre as formas periféricas de mixomas, 

foram utilizados apenas casos de mixomas com localização intra-óssea, associados de forma 

mais consistente à histogênese odontogênica. Com relação à quantidade de material biológico 

dos espécimes emblocados em parafina, este critério se fez necessário não apenas para análise 



morfológica como para o estudo imuno-histoquímico. Qualquer espécime que não obedeceu 

aos critérios descritos anteriormente foi descartado da pesquisa. 

Os espécimes de germes dentários, em número de 08, presentes em hemi-maxilas 

fetais emblocadas em parafina, apresentando-se nos estágios de campânula e campânula 

avançada, foram gentilmente cedidos pelo Laboratório de Patologia Cirúrgica da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de Pernambuco (FOP/ UPE). 

4.4. Estudo Morfológico 

Para o estudo morfológico, utilizaram-se lâminas com cortes de 5µm de espessura do 

material emblocado em parafina, corados pela técnica de rotina da Hematoxilina/ Eosina e 

examinados à microscopia de luz, com aumentos de 100x e 400x (Microscópio Olympus 

CH30). 

Os espécimes de mixomas odontogênicos foram analisados descritivamente, levando-

se em consideração, a presença de particularidades histopatológicas arroladas de forma 

consistente na literatura, como nos trabalhos de Kumar, Jain e Gupta (2002), Frezzini et al. 

(2003) e Simon et al. (2004), determinando os valores percentuais dos seguintes parâmetros: 

áreas de intensa colagenização e remanescentes de epitélio odontogênico. 

Por sua vez, os germes dentários foram analisados descritivamente, observando-se 

seus constituintes celulares principais e classificando-os quanto ao estágio da odontogênese 

em que se apresentavam. 



4.5. Estudo Imuno-histoquímico 

4.5.1. Método Imuno-histoquímico 

A amostra selecionada, fixada em formol a 10 % e incluída em parafina, foi submetida 

a cortes de 3µm de espessura e estendida em lâmina de vidro devidamente preparada com 

adesivo à base de organosilano (3-aminopropyltrietoxi-silano, Sigma Chemical CO, USA). 

Posteriormente, submeteu-se o material ao método da imunoperoxidase pela técnica da 

estreptoavidina-biotina (SABC, streptoavidin-biotin complex) utilizando anticorpo monoclonal 

anti-MMP-1, anticorpo monoclonal anti-MMP-2 e anticorpo monoclonal anti-MMP-9 

(Quadro 1). 

Como controle positivo para os anticorpos avaliados, empregou-se tecido 

cartilaginoso e mesênquima osteogênico observado em cortes histológicos correspondentes 

aos espécimes fetais, os quais acompanhavam as baterias nas quais se realizava incubação dos 

anticorpos nos casos de mixomas odontogênicos. O controle negativo, realizado em alguns 

cortes histológicos, consistiu na substituição do anticorpo primário por albumina de soro 

bovino a 1 % (BSA – Bovine Serum Albumin) em solução tampão. A técnica utilizada foi 

realizada conforme os passos que se seguem: 

� Desparafinização – realizada através de 2 banhos em xilol, sendo o primeiro banho à 

temperatura de 60°C durante 30 minutos e o segundo à temperatura ambiente, por 20 minutos; 

� Re-hidratação em cadeia descendente de etanóis: 

• Álcool etílico absoluto I (5 minutos), 

• Álcool etílico absoluto II (5 minutos), 

• Álcool etílico absoluto III (5 minutos), 

• Álcool etílico absoluto IV (5 minutos), 



• Álcool etílico 95°GL (5 minutos), 

• Álcool etílico 80°GL (5 minutos), 

� Imersão em solução de Hidróxido de Amônia a 10 % durante 10 minutos, à temperatura 

ambiente, para remoção do pigmento formólico; 

� Lavagem do material em água corrente por 10 minutos e duas passagens por água 

destilada deionizada; 

� Recuperação antigênica (Quadro 1); 

� Resfriamento dos cortes até alcançar temperatura ambiente; 

� Passagem em água corrente durante 10 minutos; 

� Imersão em água destilada 2 vezes, com tempo de 5 minutos cada; 

� Duas incubações dos cortes, pelo período de 15 minutos cada, em solução de peróxido de 

hidrogênio 10 volumes, em uma proporção de 1/ 1 para o bloqueio da peroxidase endógena 

tecidual; 

� Lavagem em água corrente durante 10 minutos; 

� Imersão em água destilada 2 vezes, com tempo de 5 minutos cada; 

� Duas imersões em solução de Tween 20 a 1 % em TRIS-HCL pH 7.4, durante 5 minutos 

cada; 

� Incubação dos cortes com anticorpos primários diluídos em solução BSA a 1 %, em TRIS-

HCL pH 7.4; 



Quadro 1. Clone, especificidade, diluição, fonte, recuperação antigênica e tempo de incubação 

dos anticorpos utilizados. 

Clone Especificidade Diluição Fonte 
Recuperação 

Antigênica 

Tempo de 

Incubação 

41-1E5 MMP-1 1:100 Calbiochem
Citrato pH 6.0 

steamer, 30 min 

Overnight 

(18 horas) 

17B11 MMP-2 1:50 Novocastra 
Pepsina 0,5% pH 

1.8 estufa, 30 min 
60 min 

2C3 MMP-9 1:20 Novocastra 
Citrato pH 6.0 

steamer, 30 min 

Overnight 

(18 horas) 

� Duas passagens em solução de Tween 20 a 1 % em TRIS-HCl pH 7.4, por 5 minutos cada; 

� Incubação com o anticorpo secundário (Biotintylated link universal – DAKO); 

� Duas passagens em solução de Tween 20 a 1 % em TRIS-HCl pH 7.4, por 5 minutos cada; 

� Incubação com o complexo estreptoavidina-biotina (DAKO, A/S, Glostrup, Dinamarca) na 

diluição de 1/ 100, durante 30 minutos à temperatura ambiente; 

� Duas incubações em TRIS-HCL, durante 5 minutos cada; 

� Aplicação do agente cromógeno diaminobenzidina (DAB), durante 3 minutos, diluído em 

TRIS-HCL (pH 7.4) e ativado pelo peróxido de hidrogênio 10 volumes a  0,3 %; 

� Lavagem em água corrente por 10 minutos; 

� Passagens rápidas em água destilada (3 trocas); 

� Contra-coloração utilizando hematoxilina de Mayer, durante 10 minutos; 

� Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

• Álcool etílico 80°GL (3 minutos); 

• Álcool etílico 95°GL (3 minutos); 

• Álcool etílico absoluto I (3 minutos); 



• Álcool etílico absoluto II (3 minutos); 

• Álcool etílico absoluto III (3 minutos); 

� Imersão em Xilol I (5 minutos); 

� Imersão em Xilol II (5 minutos); 

� Montagem em resina Permount® (Fischer Scientific, Fair Lawn, NJ, USA) para 

observação ao microscópio de luz.

4.5.2. Análise do Perfil Imuno-histoquímico 

Após o processamento dos cortes histológicos e tratamento imuno-histoquímico, cada 

espécime foi analisado à microscopia de luz (Microscópio Olympus CH30). Sob aumento de 

100x, evidenciou-se a presença ou não de expressão imuno-histoquímica das referidas MMPs 

na matriz extracelular dos espécimes de mixomas odontogênicos e papilas de germes 

dentários. Em caso de positividade, os casos foram categorizados, com relação ao padrão de 

distribuição da marcação imuno-histoquímica, em focal ou difusa. 

Além disso, sob aumento de 400x, procedeu-se contagem de 200 células 

representativas dos espécimes de mixomas odontogênicos, quantificando-se as células 

revelando marcação intracitoplasmática positiva para as MMPs-1, -2 e -9. Todos os dados 

obtidos foram, subseqüentemente, anotados em fichas (Anexo 1 - 4). 

4.6. Análise Estatística 

Com o intuito de testar as hipóteses aventadas no presente estudo, os resultados 

obtidos foram submetidos a testes estatísticos apropriados. Os dados, originalmente digitados 

em planilhas eletrônicas Excel (Microsoft® Office XP Professional), foram exportados para o 

formato DBF (Data Base Format), sendo, posteriormente, analisados pelo programa SPSS 



(Statistical for Social Science version 10.0 for Windows® XP, Chicago Illinois USA, 

www.spss.com). 

Considerando-se os parâmetros marcação imuno-histoquímica e padrão de 

distribuição das MMPs-1, -2 e -9, variáveis dependentes categóricas, optou-se pela utilização 

do teste exato de Fisher, com intervalo de confiança de 95 % (α=0,05), verificando-se a 

possível associação entre os parâmetros supradescritos e os espécimes analisados (mixomas 

odontogênicos e papilas de germes dentários). 

Para comparação de três grupos independentes, representados pelo número de células 

revelando marcação intracitoplasmática positiva para os anticorpos anti-MMPs-1, -2 e -9, nos 

espécimes de mixomas, optou-se pela aplicação do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, 

seguido do pós-teste de comparação múltipla de Dunn, desde que o primeiro exibisse 

diferença estatisticamente significativa. Secundariamente, aplicou-se o teste exato de Fisher 

para analisar-se uma possível associação entre a expressão imuno-histoquímica das MMPs-1, 

-2 e -9 na matriz extracelular dos mixomas e a localização destes neoplasmas (maxila ou 

mandíbula). Por fim, para análise do número de células exibindo positividade imuno-

histoquímica para as referidas proteases em relação à localização do tumor, procedeu-se à 

utilização do teste não paramétrico de Mann-Whitney. O intervalo de confiança estabelecido 

foi de 95% (α=0,05). 

4.7. Implicações Éticas 

O projeto de pesquisa ora desenvolvido foi submetido à apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN, o qual aprovou-o através do parecer nº 156/2005, constante no 

anexo 5. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados Clínicos 

Os dados clínicos dos casos de mixoma odontogênico (Tabela 1), obtidos nas fichas 

de biópsia dos pacientes submetidos a procedimento cirúrgico, demonstraram acometimento 

igualitário no tocante ao número de ocorrências entre os sexos masculino e feminino (50 %). 

A idade dos pacientes incluídos neste estudo variou de 07 a 60 anos, constatando-se um valor 

médio ao diagnóstico da condição de 29,83 anos. 

Pôde-se evidenciar que os homens apresentaram maior média de idade ao diagnóstico 

da condição (33,67 anos), em comparação com as mulheres (26 anos). Além disso, as idades 

dos pacientes do sexo masculino variaram de 14 a 60 anos, ao passo que, para o sexo 

feminino, estes dados distribuíram-se entre idades comparativamente menores, tendo como 

valor mínimo 07 anos e valor máximo de 55 anos. 

Com relação ao sítio anatômico envolvido pelo tumor, os dados obtidos demonstraram 

predileção pela mandíbula (50 %), evidenciando-se menor ocorrência de casos na maxila 

(41,67 %). Por sua vez, avaliando-se as regiões anterior e posterior dos ossos gnáticos, 

evidenciou-se que a primeira apresentou menor freqüência de casos (16,67 %) em 

comparação com a segunda (66,67 %). 



Tabela 1. Dados clínicos referentes ao sexo, idade, localização anatômica e região acometida, 

dos casos de mixomas odontogênicos. 

Caso Sexo Idade (em anos) Localização 

Anatômica 

Região 

1 Masculino 32 Maxila Posterior 

2 Masculino 28 N/E N/E  

3 Feminino 55 Maxila Posterior  

4 Feminino 7 Mandíbula N/E 

5 Feminino 17 Maxila Posterior 

6 Feminino 26 Maxila Anterior 

7 Masculino 42 Mandíbula Posterior 

8 Feminino 31 Mandíbula Posterior 

9 Feminino 20 Mandíbula Anterior 

10 Masculino 60 Mandíbula Posterior 

11 Masculino 14 Mandíbula Posterior 

12 Masculino 26 Maxila Posterior 

 Legenda: N/E – não especificado.

As 08 hemi-maxilas emblocadas em parafina, empregadas para obtenção dos germes 

dentários, foram provenientes de material arquivado no Laboratório de Patologia Cirúrgica da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco (FOP/ UPE), de onde foram 

obtidos, ainda, os dados referentes ao peso e tamanho do fêmur, sendo este último parâmetro 

utilizado para o cálculo da provável idade gestacional dos fetos utilizados neste trabalho, 

segundo parâmetros propostos por Callen (1996), tabulados a seguir: 



Tabela 2. Peso em gramas, tamanho do fêmur em centímetros e provável idade gestacional em 

semanas, dos fetos. Natal, RN – 2006. 

Feto Peso (g) Tamanho do fêmur (cm) Idade gestacional (semanas)

1 17,7 1,7 15

2 29,6 1,9 15

3 47,4 2,2 16

4 34,8 2,3 17

5 32,9 2,8 18

6 227,4 4,0 23

7 295 4,8 26

8 321,4 4,8 26

5.2. Resultados Morfológicos 

A análise morfológica dos casos de mixoma odontogênico, sob microscopia de luz, 

em cortes de 5µ de espessura, corados pela técnica da Hematoxilina e Eosina, revelou como 

achado característico ao referido neoplasma, a presença de abundante tecido de aspecto 

mixóide, interposto por delgados feixes de fibras colágenas e poucos vasos sangüíneos de 

diâmetros variáveis. Além disso, verificaram-se escassos fibroblastos exibindo morfologia 

variando de estrelada a fusiforme, associada a prolongamentos citoplasmáticos delgados e 

alongados, exibindo, ocasionalmente, citoplasma intensamente eosinofílico e núcleos 

densamente basofílicos (Figura 1). 

Dentre os parâmetros morfológicos avaliados, observou-se que 06 espécimes (50 %) 

exibiam áreas de intensa colagenização em meio ao estroma tumoral (Figura 2) e, 05 casos 

(41,67 %), revelavam ilhotas aparentemente inativas de epitélio odontogênico (Figura 3). Não 

obstante, características descritas com menor freqüência na literatura também foram 



constatadas, como a presença de fragmentos remanescentes de osso trabecular e ocasionais 

células inflamatórias, caracterizadas por linfócitos e plasmócitos. Entretanto, pleomorfismo 

celular, nucléolos proeminentes e figuras de mitose não foram observados. 

Com relação aos espécimes de germes dentários, 06 se apresentavam em fase de 

campânula (Figura 4), evidenciando-se no órgão do esmalte, os epitélios interno e externo, 

estrato intermediário e retículo estrelado. Por sua vez, a papila dentária apresentava-se 

constituída por numerosas células com morfologia variando entre estrelada e ovóide, exibindo 

delgados prolongamentos citoplasmáticos, estando envolvidas por matriz extracelular 

frouxamente organizada e entremeadas por vasos sangüíneos de calibre diminuto (Figura 5). 

Apenas 02 dos germes dentários encontravam-se na fase de campânula avançada, um 

destes revelando deposição de matrizes de esmalte e dentina (Figura 6) e, o outro, apenas de 

dentina (Figura 7), justapostas, respectivamente aos ameloblastos e odontoblastos. 

Perifericamente ao órgão do esmalte e papila dentária, constatou-se, em todos os casos, a 

presença do folículo dentário, composto por feixes delgados de fibras colágenas, dispostos 

paralelamente, interpostos por fibroblastos com morfologia variando de ovóide à fusiforme, 

além de vasos sangüíneos de calibres diversos. 

5.3. Resultados Imuno-histoquímicos 

Com relação à marcação imuno-histoquímica para MMP-1, na matriz extracelular dos 

casos de mixomas odontogênicos, observou-se imunorreatividade em 08 espécimes (66,67 %) 

(Figura 8) e ausência de expressão imuno-histoquímica em 04 casos (33,33 %) (Figura 9). 

Com relação ao padrão de distribuição, o padrão focal foi evidenciado em 05 casos (62,5 %) e 

o padrão difuso em apenas 03 espécimes (37,5 %) (Tabela 3).  



Por sua vez, a análise da marcação intracelular para MMP-1 foi possível em 11 dos 12 

casos de mixomas estudados (Figura 10, Tabela 3), tendo-se observado que o número de 

células positivas, quantificadas em um montante de 200, variou entre 6 e 80, aferindo-se como 

valor médio 25,27 células imunorreativas. Um achado ocasional foi a identificação de 

marcação imuno-histoquímica para MMP-1 em remanescentes epiteliais odontogênicos 

dispersos em meio à matriz extracelular (Figura 11). 

Para as papilas dos germes dentários, evidenciou-se marcação imuno-histoquímica 

positiva para MMP-1 em 06 espécimes analisados (75 %) (Figura 12), todos estes com padrão 

de distribuição difuso, observando-se apenas 02 germes dentários não reativos à MMP 

analisada (Figura 13, Tabela 3). Destaca-se, ainda, como achado adicional, a constatação de 

marcação positiva para MMP-1 no retículo estrelado do órgão do esmalte (Figura 14), bem 

como no citoplasma de ameloblastos e odontoblastos. O controle positivo para MMP-1 pôde 

ser denotado através da imunorreatividade constatada em tecido cartilaginoso presente no 

espécime fetal (Figura 15). 

Em virtude da constituição da papila dentária por células ectomesenquimais exibindo 

morfologia predominantemente estrelada, com núcleos bastante volumosos e palidamente 

corados, ocupando a quase totalidade do volume citoplasmático, não foi possível realizar a 

quantificação, de forma segura e reprodutível, dos elementos celulares que porventura 

apresentassem marcação intracitoplasmática para as MMPs-1, -2 e -9. 

A análise imuno-histoquímica para MMP-2 na matriz extracelular de mixomas 

demonstrou resultados percentuais próximos aos exibidos para MMP-1, com 07 casos 

imunorreativos (58,33 %) (Figura 16) e 05 espécimes (41,67 %) não revelando 

imunorreatividade (Figura 17, Tabela 3). Com relação ao padrão de distribuição da marcação 

imuno-histoquímica, o tipo focal foi observado na maioria dos casos (71,43 %). Para a MMP-



2, igualmente ao constatado para MMP-1, a análise quantitativa das células revelando 

marcação intracitoplasmática foi possível em 11 espécimes (Tabela 3), com os valores obtidos 

distribuídos entre 0 e 20, obtendo-se como valor médio 6,55 células imunorreativas (Figura 

18). De forma idêntica ao constatado para MMP-1, remanescentes epiteliais odontogênicos, 

observados esporadicamente, demonstraram positividade para MMP-2 (Figura 19). 

Apesar da confirmação da reação imuno-histoquímica para MMP-2 nos espécimes 

fetais, observada com fraca positividade em meio à matriz extracelular de tecido cartilaginoso 

(Figura 20), nenhuma das papilas dentárias estudadas apresentou imunorreatividade para o 

referido anticorpo (Figura 21, Tabela 3). 

A análise da matriz extracelular, nos casos de mixomas odontogênicos incubados com 

anticorpos anti-MMP-9, demonstrou marcação imuno-histoquímica positiva em apenas 04 

casos (33,33 %) (Figura 22), com a maior porcentagem de espécimes (66,67 %) não reativos 

para a referida protease (Figura 23). Diferentemente do constatado para as MMPs-1 e -2, 

denotou-se equivalência dos padrões de marcação imuno-histoquímica para a MMP-9, com 

02 casos (50 %) demonstrando distribuição focal e 02 casos (50 %) exibindo distribuição 

difusa (Tabela 3). 

Por fim, para a MMP-9, todos os casos de mixomas odontogênicos puderam ser 

devidamente quantificados (Figura 24). Para este anticorpo, os casos analisados revelaram 

valores entre 0 e 18, obtendo-se como média o valor de 5,83 células imunorreativas. 

Adicionalmente, para esta MMP, dos 12 casos quantificados, 05 (41,67 %) não revelaram 

qualquer célula representativa do neoplasma com marcação intracitoplasmática (Tabela 3). 

Diferentemente ao descrito para as MMP-1 e -2, não foi constatada marcação intracelular para 

MMP-9 nas ilhotas epiteliais odontogênicas dispersas em meio à matriz extracelular dos 

espécimes avaliados (Figura 25). 



Considerando-se os espécimes de germes dentários incubados com anticorpos anti-

MMP-9, a análise da matriz extracelular evidenciou que apenas 03 (37,5 %) apresentaram 

marcação imuno-histoquímica positiva para esta protease na papila dentária (Figura 26), com 

a maior porcentagem dos espécimes não reativos a esta MMP (Figura 27, Tabela 3). Em 

relação ao padrão de distribuição da marcação imuno-histoquímica, apresentou-se, 

hegemonicamente, o padrão de distribuição difuso (100 %). Um achado adicional constituiu-

se na identificação de imunorreatividade para MMP-9, tanto no retículo estrelado quanto no 

epitélio interno do órgão do esmalte (Figura 28). Por fim, o controle positivo para reatividade 

da MMP-9 consistiu na marcação imuno-histoquímica em matriz extracelular cartilaginosa e 

mesênquima osteogênico (Figura 29), observada em espécime fetal. 

Através de testes estatísticos, foram analisadas as hipóteses de nulidade ou não, para 

os parâmetros de marcação imuno-histoquímica, padrão de imunorreatividade e quantidade de 

células imunomarcadas, entre os espécimes estudados. Inicialmente, analisou-se a marcação 

imuno-histoquímica na matriz extracelular, variável dependente qualitativa, comparando-se 

isoladamente as MMPs-1, -2 e -9, de acordo com o tipo de espécime (mixoma ou papila 

dentária), através da aplicação do teste exato de Fisher. Para as MMPs-1 e -9, não se observou 

diferença estatisticamente significativa entre mixomas odontogênicos e papilas de germes 

dentários (Tabela 4). Entretanto, constatou-se, para a MMP-2, associação estatisticamente 

significativa (p<0,05) da expressão do referido anticorpo na matriz extracelular dos mixomas. 

Por sua vez, analisando o padrão de distribuição destas proteases na matriz 

extracelular dos casos de mixomas e papilas de germes dentários imunorreativos, o teste exato 

de Fisher revelou não haver diferença estatisticamente significativa entre os padrões difuso e 

focal para MMP-9 (p>0,05). Contudo, os resultados para MMP-1, estatisticamente 

significativos (p<0,05), demonstraram existir associação entre o padrão de expressão focal 

desta protease nos espécimes de mixomas odontogênicos (Tabela 5). Em decorrência da 



ausência de marcação imuno-histoquímica para MMP-2, na matriz extracelular das papilas de 

germes dentários, tornou-se inaplicável a realização de testes estatísticos com intuito de 

comparação entre estes espécimes e os neoplasmas. 

Posteriormente, a utilização do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis demonstrou 

haver diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre as medianas obtidas com o 

estudo quantitativo das células imunorreativas aos anticorpos anti-MMPs-1, -2 e -9, entre os 

espécimes de mixomas (Tabela 6, Figura 30). Consecutivamente, a aplicação do pós-teste de 

comparação múltipla de Dunn revelou que as diferenças encontravam-se entre as MMPs-1 e   

-2 e as MMPs-1 e -9, nas quais a mediana da primeira demonstrou sempre valores superiores. 

Além disso, foram analisadas possíveis associações entre a localização dos mixomas 

odontogênicos, a marcação imuno-histoquímica e o padrão de distribuição das MMPs em 

meio à matriz extracelular. Dos 11 casos que apresentavam descrição da localização, 

revelaram expressão imuno-histoquímica para MMPs, consideradas em conjunto, 03 

espécimes (33,33 %) confinados à maxila e 06 alojados em mandíbula (66,67 %). Não 

obstante, a ausência de imunorreatividade foi observada em 02 casos, ambos localizados na 

maxila. A utilização do teste exato de Fisher não revelou diferença significativa (p = 0,181) 

entre a expressão de MMPs e a localização dos tumores, apesar de todos os casos em 

mandíbula demonstrarem imunorreatividade. 

O estudo isolado da expressão imuno-histoquímica de cada MMP na matriz 

extracelular, em relação ao sítio anatômico envolvido, demonstrou resultados díspares. Para 

as MMPs-1 e -9, a aplicação do teste exato de Fisher não revelou haver diferença estatística 

significativa entre a imunorreatividade para estas proteases e a localização do espécime 

neoplásico (Tabela 7). Contudo, para a MMP-2, observou-se associação entre a expressão 

desta protease e o acometimento do osso mandibular (p<0,05). Adicionalmente, não foram 



constatadas diferenças significativas entre os padrões de distribuição focal e difuso das MMPs 

analisadas em relação ao sítio anatômico (p>0,05). 

Por fim, analisaram-se possíveis diferenças estatisticamente significativas entre a 

quantidade de células imunorreativas e a localização dos espécimes de mixomas 

odontogênicos. Considerando as MMPs em conjunto, apesar da presença de mediana com 

valores maiores nos tumores localizados em mandíbula (Tabela 8, Figura 31), o teste de 

Mann-Whitney não identificou diferenças estatísticas significativas (p>0,05). De forma 

concordante, a análise das MMPs-1, -2 e -9, isoladamente, não evidenciou qualquer diferença 

significativa (p>0,05) entre a quantidade de células com expressão imuno-histoquímica 

positiva e o sítio anatômico acometido (Tabela 9). 



Tabela 3. Expressão imuno-histoquímica, padrão de distribuição e número de células 

marcadas para as MMPs-1, -2 e -9, de acordo com o tipo de espécime. Natal, RN – 2006. 

MMP-1 MMP-2 MMP-9 

Matriz extracelular Matriz extracelular Matriz extracelular Espécime 

Expressão Padrão 

Células 

Expressão Padrão

Células 

Expressão Padrão 

Células 

+ Focal 7 - - 20 + Difuso 12

+ Focal 27 + Focal 3 + Focal 11

- - 11 - - 12 - - 9

+ Focal 12 - - 0 - - 0

- - 6 - - 0 - - 0

- - 7 + Focal 0 - - 0

+ Difuso * + Difuso 5 - - 0

+ Focal 39 + Focal 18 + Difuso 15

+ Difuso 63 + Focal 10 + Focal 18

- - 20 + Difuso * - - 3

+ Difuso 80 + Focal 4 - - 2

MIX 

+ Focal 6 - - 0 - - 0

+ Difuso - - - - + Difuso - 

+ Difuso - - - - + Difuso - 

- - - - - - + Difuso - 

+ Difuso - - - - - - - 

+ Difuso - - - - - - - 

+ Difuso - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

PAP 

+ Difuso - - - - - - - 

Legenda: MIX → mixoma odontogênico; PAP → papila de germe dentário; + → positividade;  - →
negatividade; * → dado inexistente. 



Tabela 4. Parâmetros utilizados no cálculo do teste exato de Fisher para análise da marcação 

imuno-histoquímica segundo tipo de MMP e espécime. Natal, RN – 2006. 

Marcação Imuno-histoquímica 

MMP Espécime 
Presente 

n (%) 

Ausente 

n (%) 

Total 

n (%) 

p

MMP-1 Mixoma

Papila 

8

(66,7 %) 

6

(75,0 %) 

4

(33,3 %) 

2

(25,0 %) 

12

(100,0 %) 

8

(100,0 %) 

1,000 

MMP-2 Mixoma

Papila 

7

(58,3 %) 

0

(0 %) 

5

(41,7 %) 

8

(100,0 %) 

12

(100,0 %) 

8

(100,0%) 

0,015 

MMP-9 Mixoma

Papila 

4

(33,3 %) 

3

(37,5 %) 

8

(66,7 %) 

5

(62,5 %) 

12

(100,0 %) 

8

(100,0 %)

1,000 

Tabela 5. Parâmetros utilizados no cálculo do teste exato de Fisher para avaliação do padrão 

de marcação imuno-histoquímica segundo tipo de MMP e espécime. Natal, RN – 2006. 

Marcação Imuno-histoquímica 

MMP Espécime 
Focal 

n (%) 

Difusa 

n (%) 

Total 

n (%) 

p

MMP-1 Mixoma

Papila 

5

(62,5 %) 

0

(0 %) 

3

(37,5 %) 

6

(100,0 %) 

8

(100,0 %) 

6

(100,0 %) 

0,031 

MMP-9 Mixoma

Papila 

2

(50,0 %) 

0

(0 %) 

2

(50,0 %) 

3

(100,0 %) 

4

(100,0 %) 

3

(100,0 %)

0,429 



Tabela 6. Parâmetros utilizados no cálculo do teste de Kruskal-Wallis para avaliação da 

quantidade de células imunorreativas em relação às MMPs-1, -2 e -9, nos mixomas 

odontogênicos. Natal, RN – 2006. 

MMP n Mediana Q25-Q75

Soma dos 

postos 

Média dos 

postos 
KW p

MMP-1 a 

MMP-2 b

MMP-9 b

11

11

12

12

4

2,5

7 - 33 

0 - 11 

0 - 11,5 

271,00

159,50

164,50

24,63

14,50

13,70

8.557 0,013

As letras expressam os resultados do pós-teste de comparação múltipla de Dunn, onde letras diferentes 
expressam diferença estatisticamente significativa. 

Tabela 7. Parâmetros utilizados no cálculo do teste exato de Fisher para avaliação da 

marcação imuno-histoquímica segundo tipo de MMP e localização anatômica dos mixomas 

odontogênicos. Natal, RN – 2006. 

Marcação Imuno-histoquímica 

MMP Localização 
Presente 

n (%) 

Ausente 

n (%) 

Total 

n (%) 

p

MMP-1 Maxila

Mandíbula 

3

(60,0 %) 

4

(66,7 %) 

2

(40,0 %) 

2

(33,3 %) 

5

(100,0 %) 

6

(100,0 %) 

1,000 

MMP-2 Maxila

Mandíbula 

1

(20,0 %) 

6

(100 %) 

4

(80,0 %) 

0

(0 %) 

5

(100,0 %) 

6

(100,0%) 

0,015 

MMP-9 Maxila

Mandíbula 

2

(40,0 %) 

2

(33,3 %) 

3

(60,0 %) 

4

(66,7 %) 

5

(100,0 %) 

6

(100,0 %)

1,000 



Tabela 8. Parâmetros utilizados no cálculo do teste de Mann-Whitney para avaliação da 

quantidade de células imunorreativas para MMPs, em conjunto, em relação à localização 

anatômica dos mixomas odontogênicos. Natal, RN – 2006. 

MMP Localização n Mediana Q25-Q75

Soma dos 
postos 

Média dos 
postos U p

MMPs Maxila 

Mandíbula

05

06

32

47,50 

6 - 11 

20 - 63 

26,00 

40,00 

5,20 

6,67 

11,00 0,536 

Tabela 9. Parâmetros utilizados no cálculo do teste de Mann-Whitney para avaliação da 

quantidade de células imunorreativas, segundo tipo de MMP, em relação à localização 

anatômica dos mixomas odontogênicos. Natal, RN – 2006. 

MMP Localização n Mediana Q25-Q75

Soma dos 
postos 

Média dos 
postos U p

MMP-1 Maxila 

Mandíbula

05

05

7

39

6 - 11 

20 - 63 

18,50 

36,50 

3,70 

7,30 

3,50 0,075 

MMP-2 Maxila 

Mandíbula 

05

05

3

5

0 - 12 

4 – 10 

26,00 

29,00 

5,20 

5,80 

11,00 0,834 

MMP-9 Maxila 

Mandíbula 

05

06

9

2,5 

0 - 11 

0,5 - 12 

29,00 

37,00

5,80 

6,17 

14,00 0,926 
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Figura 30. Box-Plot da quantidade de células imunorreativas para MMPs-1, -2 e -9, nos 

espécimes de mixomas odontogênicos. Natal, RN – 2006. 

Figura 31. Box-Plot da quantidade de células imunorreativas às MMPs, nos espécimes de 

mixomas odontogênicos, de acordo com o sítio anatômico. Natal, RN – 2006. 



DISCUSSÃO



6. DISCUSSÃO 

Os mixomas odontogênicos, tumores benignos de origem ectomesenquimal, 

implicados como causas importantes de morbidade e ocasionalmente mortalidade, 

demonstrando baixas freqüências em estudos epidemiológicos, situadas entre 3 e 9 % de todos 

os tumores odontogênicos (SANTOS et al., 2001; LANDA et al., 2002; OCHSENIUS et al., 

2002; LADEINDE et al., 2005; SIMON et al., 2005), constituem importantes objetos de 

estudo em virtude dos diversos aspectos histogenéticos e patogenéticos incompletamente 

elucidados. 

Apesar desta escassez de fundamentos teóricos consolidados, acerca dos aspectos 

relacionados à histogênese (GOLDBLATT, 1976; TAKAHASHI, FUJITA, OKABE, 1991; 

MOSHIRI et al., 1992; NAGAI et al., 1994; ZHAO et al., 1999; JAEGER et al., 2000) ou à 

patogênese (WHITE et al., 1975; HENDLER, ABAZA, QUINN, 1979; SCHMIDT-

WESTHAUSEN et al., 1994; BAST, POGREL, REGEZI, 2003), observa-se uma certa 

homogeneidade na literatura vigente com relação às características clínico-patológicas 

demonstradas pelo mixoma odontogênico. 

De forma consensual, apesar da ocasional variação na idade dos pacientes acometidos 

por mixomas odontogênicos, conforme observado em relatos de casos na literatura pertinente 

(HALFPENNY, VEREY, BARDSLEY, 2000; KIMURA et al., 2001; OYGÜR et al., 2001; 

FENTON et al., 2003; FREZZINI et al., 2003; WACHTER et al., 2003), diversos estudos 

retrospectivos (LO MUZIO et al., 1996; SANTOS et al., 2001; OCHSENIUS et al., 2002; 

SIMON et al., 2004; TAMME et al., 2004; LADEINDE et al., 2005; SIMON et al., 2005) 

demonstram que a maior proporção dos casos de mixoma é diagnosticada entre a segunda e a 

quarta décadas de vida. 



No presente estudo, a idade dos pacientes variou de 07 a 60 anos, constatando-se uma 

média de idade ao diagnóstico da condição de 29,83 anos, corroborando os resultados 

descritos por Lo Muzio et al. (1996), Santos et al. (2001), Ochsenius et al. (2002), Simon et 

al. (2004), Tamme et al. (2004) e Ladeinde et al. (2005). 

Lo Muzio et al. (1996), analisando retrospectivamente 10 casos de mixomas 

odontogênicos, evidenciaram que a distribuição destes em pacientes do sexo masculino 

ocorreu em idades entre 17 e 28 anos, tendo-se como média 22 anos, ao passo que no sexo 

feminino, as idades oscilaram entre 15 e 65 anos, com média de 38,8 anos. Tais resultados 

discordam do constatado na pesquisa ora conduzida, na qual os homens apresentaram maior 

média de idade ao diagnóstico da condição (33,67 anos), em comparação com as mulheres (26 

anos), não obstante a distribuição das idades dos pacientes do sexo masculino variar de 14 a 

60 anos, enquanto que, para o sexo feminino, obteve-se intervalo com valor mínimo de 07 

anos e máximo de 55 anos. 

Diversos estudos epidemiológicos, como os desenvolvidos por Ochsenius et al. (2002) 

Simon et al. (2004), Adebayo, Ajike e Adekeye (2005) e Ladeinde et al. (2005) descrevem um 

maior acometimento do sexo feminino, nos casos de mixomas odontogênicos. Simon et al. 

(2004) observaram que dos 33 casos diagnosticados em seu serviço, 21 (63,64 %) ocorreram 

em mulheres e apenas 12 (36,36 %) acometeram indivíduos do sexo masculino. Valores 

percentuais semelhantes foram identificados por Ladeinde et al. (2005), os quais relataram 14 

casos de mixoma (66,7 %) em mulheres e 07 (33,3 %) em indivíduos do sexo masculino. 

Proporções discretamente elevadas, em comparação com os resultados acima 

descritos, foram evidenciadas por Ochsenius et al. (2002) e Adebayo, Ajike e Adekeye 

(2005). Dos 32 casos de mixomas odontogênicos analisados por Ochsenius et al. (2002), 09 

apresentavam-se em homens (28,1 %) e 23 em mulheres (71,9 %), resultados que se 



aproximam dos constatados por Adebayo, Ajike e Adekeye (2005), os quais descreveram 38 

casos de mixomas, sendo 10 destes no sexo masculino (26 %) e 28 no sexo feminino (74 %). 

Contudo, trabalhos com número amostral menor revelam divergências. Lo Muzio et 

al. (1996), estudando 10 casos de mixoma odontogênico, evidenciaram que 07 destes (70 %) 

acometiam mulheres e 03 (30 %) afetavam homens. Achados menos discrepantes foram 

verificados por Tamme et al. (2004), os quais descreveram 09 casos de mixomas, sendo 05 

destes (55,56 %) no sexo feminino e 04 (44,44 %) no masculino. Não obstante, Santos et al. 

(2001), em seu estudo epidemiológico sobre tumores odontogênicos, descreveram uma 

distribuição igualitária entre os sexos, com 03 casos (50 %) acometendo o sexo masculino e 

03 (50 %) afetando o sexo feminino. Este último trabalho apresenta resultados concordantes 

com o verificado no estudo ora realizado, no qual evidenciou-se uma distribuição equivalente 

entre homens e mulheres, com 06 casos acometendo cada um destes. 

Analisando o sítio de predileção dos mixomas odontogênicos, diversos trabalhos 

relatam maior acometimento da mandíbula em relação à maxila, em proporções de que variam 

de 53 % a 75 % (LO MUZIO et al., 1996; MOSQUEDA-TAYLOR et al., 1997; 

OCHSENIUS et al., 2002; SIMON et al., 2004; TAMME et al., 2004; ADEBAYO, AJIKE, 

ADEKEYE, 2005; LADEINDE et al., 2005), resultados que apresentam valores percentuais 

elevados em comparação com os obtidos nesta pesquisa, onde a mandíbula revelou-se 

acometida em 50 % dos casos e a maxila em 41,67 % destes, tendo-se 01 caso (8,33 %) com 

localização não especificada. 

Com relação às regiões dos ossos gnáticos, relatos de casos (HALFPENNY, VEREY, 

BARDSLEY, 2000; KIMURA et al., 2001; OYGÜR et al., 2001; FREZZINI et al., 2003), 

estudos epidemiológicos (MOSQUEDA-TAYLOR et al., 1997; SANTOS et al., 2001; 

SIMON et al., 2004; TAMME et al., 2004) e análises específicas em crianças e adolescentes 



(KESZLER, DOMINGUEZ, GIANNUNZIO, 1995; ADEBAYO, AJIKE, ADEKEYE, 2002) 

afirmaram que a porção posterior apresentava maiores taxas de acometimento, as quais 

variavam entre 62,5 % e 88,89 %, intervalo que contém o valor evidenciado neste estudo, no 

qual esta região dos ossos maxilares foi envolvida em 66,67 % dos casos, com apenas     

16,67 % dos espécimes localizados na região anterior. 

No entanto, o trabalho de Ochsenius et al. (2002) apresentou resultados discordantes. 

Em seu estudo retrospectivo sobre tumores odontogênicos diagnosticados no Chile, os autores 

observaram que dos 32 casos de mixomas, 18 destes (56,25 %) apresentaram-se na porção 

anterior dos ossos gnáticos e 14 (43,75 %) localizaram-se na região posterior. 

Diversos estudos na literatura, numericamente superiores sob a forma de relatos de 

casos (HALFPENNY, VEREY, BARDSLEY, 2000; SHIMOYAMA et al., 2000; KIMURA 

et al., 2001; OYGÜR et al., 2001; KUMAR, JAIN, GUPTA, 2002; LANDA et al., 2002; 

FENTON et al., 2003; FREZZINI et al., 2003; PEREZ-CAMPOS et al., 2004) e, em 

quantidades menos expressivas, caracterizados como análises retrospectivas de casos 

(KESZLER, DOMINGUEZ, GIANNUNZIO, 1995; LO MUZIO et al., 1996; ROTENBERG 

et al., 2004; SIMON et al., 2004), descrevem características morfológicas, sejam estas 

relacionadas aos componentes estromais ou parenquimatosos, encontradas com maior ou 

menor freqüência nos mixomas odontogênicos. 

Simon et al. (2004) afirmam que alguns casos de mixomas odontogênicos avaliados 

em seu estudo apresentavam quantidades moderadas de fibras colágenas, sem, entretanto, 

classificá-los como fibromixomas. Contudo, Keszler, Dominguez e Giannunzio (1995), apesar 

de não fornecerem parâmetros para quantificar a deposição de fibras colágenas observada nos 

10 casos de mixomas odontogênicos avaliados em seu estudo, denominaram 03 destes como 

fibromixomas. 



Lo Muzio et al. (1996), analisando o mesmo número amostral verificado no trabalho 

de Keszler, Dominguez e Giannunzio (1995), também constataram 03 casos nos quais 

evidenciavam-se feixes colagênicos espessos, interpostos por abundante quantidade de 

substância fundamental de aspecto gelatinoso. Entretanto, estes autores não categorizaram 

seus casos como fibromixomas. Por sua vez, no estudo ora realizado, 06 casos (50 %) 

apresentavam áreas de intensa colagenização, representadas por feixes espessos de fibras 

colágenas, dispostos de forma localizada, entre abundante quantidade de substância 

fundamental de aspecto mixóide. 

Freqüências elevadas, com relação à deposição colagênica, também foram 

evidenciadas no estudo de Rotenberg et al. (2004). Em seu trabalho, analisando 05 casos de 

mixomas odontogênicos localizados exclusivamente na maxila de crianças abaixo de 14 anos 

de idade, os autores classificaram 03 destes (60 %) como mixomas e 02 (40 %) como 

fibromixomas. Apesar de não pormenorizarem os parâmetros utilizados nesta categorização, 

os autores enfatizam que a quantidade de colágeno verificada nestes casos não se 

correlacionava com a idade da criança ou com o tempo de evolução do tumor. 

Em virtude do reduzido número de estudos que avaliam a deposição colagênica na 

matriz extracelular dos mixomas odontogênicos, com intuito de categorizar mixomas e 

fibromixomas (KESZLER, DOMINGUEZ, GIANNUNZIO, 1995; ROTENBERG et al., 

2004) bem como, em decorrência da dificuldade de se estabelecerem parâmetros para 

determinar a quantidade de fibras colágenas presentes nestas lesões (LO MUZIO et al., 1996; 

HALFPENNY, VEREY, BARDSLEY, 2000; OYGÜR et al., 2001; SIMON et al., 2004), 

aliado, ainda, à ausência de pesquisas analisando diferenças no comportamento biológico em 

relação ao tipo de estroma predominante observado, o trabalho ora consubstanciado corrobora 

as assertivas de Keszler, Dominguez e Giannunzio (1995) e Neville et al. (2004), não 

considerando mixomas e fibromixomas como entidades patológicas distintas. 



Além disso, os achados morfológicos verificados neste estudo, concordam 

parcialmente com aqueles descritos por Keszler, Dominguez e Giannunzio (1995). Para estes 

autores, os mixomas odontogênicos demonstram predominância de células estreladas, 

dispostas em matriz de aspecto gelatinoso, com ocasionais fibras colágenas presentes na 

periferia dos espécimes, ao passo que os fibromixomas apresentam feixes colágenos e vasos 

sangüíneos dispostos de forma mais significativa. Apesar de constatar-se deposição 

colagênica de forma consistente em áreas dos espécimes utilizados no presente estudo, não se 

evidenciaram diferenças com relação ao padrão de vascularização, o qual apresentou-se 

constituído por escassos vasos sangüíneos, corroborando o descrito na literatura (LANDA et 

al., 2002; WACHTER et al., 2003; SIMON et al., 2004). 

Apesar de ser reportada a presença de remanescentes epiteliais odontogênicos, 

arranjados em pequenos ninhos em meio à substância fundamental de aspecto mixóide, como 

em alguns relatos de casos (JAEGER et al., 2000; SHIMOYAMA et al., 2000; KIMURA et 

al., 2001), diversos trabalhos descrevem este achado como incomum à maioria dos mixomas 

(LO MUZIO et al., 1996; OYGÜR et al., 2001; KUMAR, JAIN, GUPTA, 2002; 

ROTENBERG et al., 2004) e desnecessário ao diagnóstico da condição (HALFPENNY, 

VEREY, BARDSLEY, 2000; LANDA et al., 2002; NEVILLE et al., 2004). 

Estudos retrospectivos reiteram esta observação, sejam eles realizados em faixas 

etárias específicas, como nos trabalhos em crianças, desenvolvidos por Keszler, Dominguez e 

Giannunzio (1995) e Rotenberg et al. (2004), ou utilizando a população em geral, como na 

análise de Lo Muzio et al. (1996). 

Keszler, Dominguez e Giannunzio (1995), estudando 10 casos de mixomas 

odontogênicos em indivíduos abaixo dos 16 anos de idade, constataram remanescentes 

epiteliais em apenas 02 casos (20 %). Percentual idêntico foi constatado por Rotenberg et al. 



(2004), os quais, analisando 05 casos de mixomas localizados exclusivamente em maxila de 

crianças com menos de 14 anos, observaram ninhos de células epiteliais odontogênicas 

somente em 01 único caso (20 %). 

Corroborando os achados supracitados, Lo Muzio et al. (1996) verificaram que apenas 

02 (20 %) dos 10 casos de mixomas odontogênicos arrolados em seu estudo, apresentavam 

ninhos residuais de epitélio odontogênico. Outros estudos clínico-patológicos com amostras 

mais significativas, como evidenciado na análise de 33 casos conduzida por Simon et al. 

(2004), não avaliaram a presença de remanescentes epiteliais odontogênicos. 

Antagonicamente ao reportado pela literatura, no estudo ora realizado constatou-se 

uma freqüência relativamente alta de remanescentes epiteliais odontogênicos. Dos 12 casos 

utilizados na amostra, 05 (41,67 %) revelaram ilhotas aparentemente inativas de epitélio 

odontogênico, as quais, por vezes, faziam-se numerosas, em meio à substância fundamental 

de aspecto mixóide. Apesar da constatação dos remanescentes epiteliais odontogênicos na 

proporção citada anteriormente, em nenhum dos casos analisados neste estudo foram 

identificadas áreas de degeneração cística no interior das ilhotas, conforme descreveu o relato 

de caso incomum de Kimura et al. (2001). 

De forma adicional, achados descritos com menores freqüências também foram 

identificados no estudo morfológico dos casos de mixomas utilizados nesta pesquisa, como a 

presença de trabéculas ósseas residuais (SHIMOYAMA et al., 2000) e ocasionais células 

inflamatórias, representadas por linfócitos e plasmócitos (LANDA et al., 2002). Além disso, 

em nenhum dos casos analisados foram constatadas figuras de mitose, concordando com os 

resultados de Landa et al. (2002) e Simon et al. (2004) e divergindo do reportado por Fenton 

et al. (2003), os quais evidenciaram moderada atividade mitótica, com 04 mitoses por 10 



campos de maior aumento (400x), em um caso de mixoma presente em uma criança de 1 ano 

e 5 meses de idade. 

Até o presente momento, poucos estudos foram conduzidos com o intuito de 

esclarecer aspectos importantes sobre a histogênese e a patogênese dos mixomas 

odontogênicos, destacando-se, como objetos de pesquisa numericamente mais profusos, a 

ultra-estrutura dos elementos celulares neoplásicos (SIMES et al., 1975; WHITE et al., 1975; 

GOLDBLATT, 1976; HENDLER, ABAZA, QUINN, 1979; MOSHIRI et al., 1992; JAEGER 

et al., 2000) e os constituintes da matriz extracelular neoplásica (SLOOTWEG, VAN DEN 

BOS, STRAKS, 1985; TAKAHASHI, FUJITA, OKABE, 1991; SCHMIDT-WESTHAUSEN 

et al., 1994; LOMBARDI et al., 1995; ZHAO et al., 1999), com menor quantidade de 

trabalhos analisando proteínas relacionadas ao ciclo celular (BAST, POGREL, REGEZI, 

2003), marcadores de proliferação celular (PAHL et al., 2000; BAST, POGREL, REGEZI, 

2003) e proteases, mais especificamente as MMPs (BAST, POGREL, REGEZI, 2003).

O estudo ora realizado avaliou de forma comparativa a expressão imuno-histoquímica 

das MMPs-1, -2 e -9, na matriz extracelular e no citoplasma celular, de espécimes de 

mixomas odontogênicos e de papilas de germes dentários, estas últimas, descritas na literatura 

como estrutural e celularmente semelhantes aos primeiros (GOLDBLATT, 1976; ZHAO et 

al., 1999; LANDA et al., 2002; BAST, POGREL, REGEZI, 2003; PEREZ-CAMPOS et al., 

2004), ou diretamente implicadas como provável histogênese destes neoplasmas (MOSHIRI 

et al., 1992; HALFPENNY, VEREY, BARDSLEY, 2000; KUMAR, JAIN, GUPTA, 2002). 

De uma forma geral, todas as MMPs analisadas foram observadas tanto em meio à 

matriz extracelular dos espécimes tumorais como no citoplasma dos elementos celulares 

neoplásicos. Diferentemente, para as papilas dos germes dentários, apenas as MMPs-1 e -9 

puderam ser constatadas na matriz extracelular destes. A ausência de expressão imuno-



histoquímica de MMP-2 nas papilas dentárias não exclui a possibilidade de participação desta 

protease, seja no processo de remodelação da matriz extracelular ou auxiliando a migração 

celular, durante a odontogênese, conforme relatado em diversos estudos neste sentido 

(REPONEN et al., 1992; HEIKINHEIMO, SALO, 1995; SAHLBERG et al., 1999; COTRIM 

et al., 2002; RANDALL, HALL, 2002). 

A ausência de expressão imuno-histoquímica para MMP-2 nos espécimes de papilas 

de germes dentários utilizados neste estudo reflete, provavelmente, a característica de 

coordenação complexa inerente à odontogênese, com a expressão de genes e, 

conseqüentemente, seus produtos protéicos, em localizações e períodos específicos 

(SATOKATA, MAAS, 1994; QIU et al.,1997; COBOURNE, 1999; PETERS, BALLING, 

1999; COBOURNE, SHARPE, 2003; THESLEFF, 2003). 

Adicionalmente, pode-se inferir que os níveis de expressão de MMP-2 são 

relativamente baixos, muitas vezes indetectáveis através de estudos imuno-histoquímicos, 

sugerindo a utilização de técnicas mais sensíveis, como as ferramentas de biologia molecular, 

dentre as quais assumem posição de destaque as sondas para o RNA em trabalhos de 

hibridização in situ (REPONEN et al., 1992; HEIKINHEIMO, SALO, 1995; SAHLBERG et 

al., 1999), ou o RT-PCR (COTRIM et al., 2002). Em todos estes modelos experimentais, foi 

relatada detecção de MMP-2 no ectomesênquima das papilas dos germes dentários em 

desenvolvimento, com subseqüente aumento de sua expressão, quando da diferenciação dos 

odontoblastos. 

De forma cautelosa, destaca-se que, no presente estudo, a evidenciação de diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) na expressão de MMP-2 entre espécimes de mixomas 

odontogênicos e papilas de germes dentários foi fortemente influenciada pela ausência de 

imunorreatividade para esta MMP na matriz extracelular das papilas dentárias, bem como, 



pelo número amostral relativamente baixo, associado à presença de um valor igual a zero, na 

tabela analisada pelo teste exato de Fisher. 

Com relação à MMP-1, estudos imuno-histoquímicos analisando a odontogênese 

sugerem um papel importante para esta protease. Dentre estes trabalhos, destaca-se a 

pesquisa, em ratos, realizada por Randall e Hall (2002), os quais descreveram 

imunorreatividade intensa desta MMP no ectomesênquima odontogênico durante as fases de 

botão e capuz, com expressão restrita aos pré-odontoblastos e odontoblastos durante as fases 

de campânula e campânula avançada, inferindo uma atuação de MMP-1 no processo de 

remodelação da matriz extracelular, favorecendo a migração e posterior condensação das 

células ectomesenquimais, durante a formação da papila dentária. Adicionalmente, estes 

autores relataram a expressão imuno-histoquímica de MMP-1, apesar de fraca, no citoplasma 

de células do epitélio interno do órgão do esmalte. 

Contrariamente, apesar de não haver avaliado a distribuição de MMP-1 na mesma 

proporção de estágios, como no estudo anteriormente descrito, nesta pesquisa pôde-se 

observar reação positiva aos anticorpos anti-MMP-1, de forma difusa, em meio à matriz 

extracelular das papilas de germes dentários durante as fases de campânula e campânula 

avançada, bem como, no interior do citoplasma de células que compunham o retículo 

estrelado do órgão do esmalte e, ocasionalmente, nos odontoblastos e ameloblastos. Dessa 

forma, corroboram-se os prováveis papéis desempenhados por esta MMP nos processos de 

remodelação da matriz extracelular e migração celular, sugerindo-se, em contrapartida, a 

atuação desta enzima em estágios mais avançados da odontogênese. 

Ao analisar estatisticamente a expressão imuno-histoquímica de MMP-1 nos mixomas 

odontogênicos, constatou-se que apesar da existência de um valor percentual inferior (66,7 %) 

ao verificado na matriz extracelular das papilas de germes dentários (75 %), esta diferença 



apresentou-se insignificante (p>0,05), sugerindo um possível papel desta enzima na 

patogênese dos mixomas. Traçando-se um paralelo com as funções propostas a esta protease, 

sejam elas relacionadas à odontogênese (RANDALL, HALL, 2002), tumores odontogênicos, 

em especial os ameloblastomas (KUMAMOTO et al., 2003; PINHEIRO et al., 2004), 

processos degenerativos (RABKIN et al., 2001), inflamação e reparo (PILCHER  et al., 1998; 

STEFFENSEN, HÄKKINEN, LARJAVA, 2001; CAO et al., 2005) e neoplasias malignas 

(GUO et al., 2000; YE, 2000; ALA-AHO, KÄHÄRI, 2005), provavelmente, nos mixomas 

odontogênicos, a MMP-1 atue remodelando a matriz extracelular, bem como, facilitando a 

invasão local. As constatações da associação desta MMP com receptores para moléculas de 

adesão, dentre os quais assumem posição de destaque as integrinas, conforme elucidado por 

Langholz et al. (1995), Sternlicht e Werb (2001), Stricker et al. (2001), Hornebeck et al. 

(2002) e Phillips e Bonassar (2005), reiteram a sugestão supracitada. 

A comparação entre os espécimes de mixomas e papilas de germes dentários para a 

expressão imuno-histoquímica de MMP-9 demonstrou não haver diferenças estatisticamente 

significativas (p>0,05), com ambos grupos revelando baixos valores percentuais de 

imunorreatividade. Especificamente para o germe dentário, constatou-se positividade tanto no 

ectomesênquima que compunha a papila, incluindo pré-odontoblastos e odontoblastos, como 

em elementos celulares constituintes do órgão do esmalte, como pré-ameloblastos, 

ameloblastos e retículo estrelado. Achados similares, verificados através de estudo imuno-

histoquímico em espécimes removidos de ratos, são descritos por Randall e Hall (2002). 

Conforme estes autores, observou-se imunorreatividade para MMP-9 tanto no epitélio interno 

do órgão do esmalte como nos pré-odontoblastos, com fraca marcação evidenciada na papila 

dentária. Estes autores observaram, ainda, um gradiente positivo de expressão imuno-

histoquímica com a diferenciação dos odontoblastos, havendo aumento da intensidade de 

marcação nestes elementos celulares. 



Porém, achados díspares são reportados por Sahlberg et al. (1999), os quais, 

estudando, através de hibridização in situ, a expressão de gelatinase B em germes dentários de 

ratos, constataram forte expressão desta protease no ectomesênquima circunjacente ao órgão 

do esmalte durante a fase de botão, esmaecendo até à ausência completa nos estágios 

subseqüentes. De forma congruente, na pesquisa de Heikinheimo e Salo (1995), através de 

hibridização in situ, não foi possível verificar expressão do RNA mensageiro de MMP-9 em 

amostras de germes dentários humanos, durante as fases de capuz e campânula. Entretanto, 

ainda referenciando o estudo de Heikinheimo e Salo (1995), a utilização de RT-PCR, uma 

técnica mais sensível do que a hibridização in situ, demonstrou transcritos para gelatinase B, 

revelando que os níveis de expressão desta MMP são muito baixos durante estas fases da 

odontogênese, sugerindo, por fim, um envolvimento pouco significativo desta enzima no 

processo de formação dos dentes. 

Desta forma, baseado nos estudos que utilizaram técnicas mais sensíveis, como RT-

PCR, não se pode excluir por completo a possibilidade de que os espécimes de germes 

dentários incluídos neste estudo, que não expressaram positividade para MMP-9, contenham 

quantidades baixas, porém existentes, desta protease, indetectáveis através do método imuno-

histoquímico. Em conjunto, estes achados denotam uma provável implicação, mesmo que 

secundária, desta enzima na odontogênese, atuando conjuntamente com a MMP-2, em 

especial sobre a degradação da membrana basal presente na interface papila dentária/ órgão 

do esmalte, conforme também sugerem Sahlberg et al. (1999) e Randall e Hall (2002).

Interação proporcionalmente semelhante poderia ser sugerida para as MMPs-2 e -9 

nos mixomas odontogênicos avaliados neste estudo, no qual observou-se maior percentagem 

de casos revelando expressão de MMP-2 (58,3 %) do que de MMP-9 (33,3 %). Apoiado na 

constatação de que apenas MMP-2 apresenta capacidade de degradar colágeno tipo I nativo 

(AIMES, QUIGLEY, 1995; NGUYEN, ARKELL, JACKSON, 2001; STRICKER et al., 



2001; BJÖRKLUND, KOIVUNEN, 2005), um processo dependente da ligação deste

substrato ao domínio hemopexina C-terminal e ao domínio catalítico (PATTERSON et al., 

2001; HORNEBECK, BELLON, EMONARD, 2005), bem como, atrelado ao fato desta 

proteína ser o principal constituinte da matriz extracelular e da fração orgânica do tecido 

ósseo (KATCHBURIAN, ARANA, 1999; SIQUEIRA JUNIOR, DANTAS, 2000; TEN 

CATE, 2001) circunjacente aos espécimes tumorais, seria esperado, conforme observado no 

presente estudo, um maior número médio de células imunorreativas para MMP-2 do que para 

MMP-9. 

Tais diferenças encontradas entre gelatinases A e B, nos espécimes neoplásicos, em 

relação aos parâmetros avaliados no presente estudo, representados pelo percentual de 

positividade em meio à matriz extracelular e o número médio de células imunorreativas, 

ambos exibindo valores superiores para MMP-2, em associação à particularidade de ação 

desta protease sobre o colágeno tipo I (AIMES, QUIGLEY, 1995; NGUYEN, ARKELL, 

JACKSON, 2001; STRICKER et al., 2001; BJÖRKLUND, KOIVUNEN, 2005), bem como, 

ao mecanismo de ativação pericelular conspícuo, envolvendo MT1-MMP (DERYUGINA et 

al., 2001; SEIKI, 2003; SEIKI, YANA, 2003; HORNEBECK, BELLON, EMONARD, 2005), 

denotam uma provável implicação, de forma mais consistente, desta gelatinase nos processos 

de degradação da matriz extracelular e invasividade local nos mixomas odontogênicos. 

Nesta discussão, acerca do papel relativo de cada uma das MMPs avaliadas no 

presente estudo, foi possível identificar diferença estatisticamente significativa (p<0,05) com 

relação ao número de células imunorreativas, tendo-se a MMP-1 como enzima de maior 

expressão nos espécimes tumorais. Este achado, somado à observação de maiores valores 

percentuais para esta colagenase na matriz extracelular, expande a rede de interconexões entre 

proteases, sugerindo um mecanismo de atuação conjunta destas na degradação da matriz 

extracelular, favorecendo a invasão local. 



Estabelecer-se-ia uma seqüência racional de eventos proteolíticos, iniciados através da 

ação de MMP-1 sobre o colágeno tipo I, abundante na matriz óssea que enclausura os 

espécimes neoplásicos (COTRAN, KUMAR, COLLINS, 2000; SIQUEIRA JUNIOR, 

DANTAS, 2000), perpassando pelo papel auxiliar da MMP-2, tendo-se em vista sua 

capacidade, apesar de inferior à colagenase intersticial, de degradar o mesmo substrato 

descrito anteriormente (AIMES, QUIGLEY, 1995; NGUYEN, ARKELL, JACKSON, 2001; 

STRICKER et al., 2001; BJÖRKLUND, KOIVUNEN, 2005), culminando, por fim, com a 

atuação conjunta das MMPs-2 e -9 sobre as gelatinas, fragmentos crípticos desnaturados 

oriundos da degradação do colágeno tipo I (NGUYEN, ARKELL, JACKSON, 2001;

RABKIN et al., 2001; PARDO, SELMAN, 2005). 

Alicerçando a plausibilidade desta seqüência de eventos, cita-se o estudo realizado por 

Rabkin et al. (2001), utilizando entidades patológicas com aspectos microscópicos 

semelhantes aos mixomas odontogênicos. Analisando imuno-histoquimicamente 

degenerações mixomatosas em válvulas cardíacas, estes autores observaram maior número de 

células com marcação intracitoplasmática positiva para as MMPs-1, -2 e -9 nos espécimes 

mixomatosos em comparação com o grupo estabelecido para controle. De maneira congruente 

ao trabalho ora realizado, os níveis de MMP-1 revelaram-se superiores aos exibidos pelas 

MMPs-2 e -9. Com base nestes achados, os autores sugerem a existência de um processo 

coordenado entre tais proteases, caracterizado pela ação inicial da MMP-1 sobre o colágeno 

tipo I, resultando na exposição de fragmentos crípticos, os quais tornar-se-iam propensos à 

ação das MMPs-2 e -9. 

Estudos realizados em tumores odontogênicos epiteliais também sugerem a atuação 

das MMPs-1, -2 e -9 nos processos de degradação da matriz extracelular e invasão local. 

Kumamoto et al. (2003), através de estudos imuno-histoquímicos, verificaram 

imunorreatividade para MMP-1 apenas no componente estromal de ameloblastomas, ao passo 



que, para as MMP-2 e -9, foi evidenciada positividade tanto nos elementos celulares 

parenquimatosos quanto estromais. Adicionalmente, estes autores observaram ocasional 

positividade para TIMPs-1 e -2 no parênquima e no estroma tumorais, sugerindo que 

diferenças quantitativas entre estas proteases e seus inibidores teciduais constituam um 

possível determinante no processo de invasão tumoral. 

Por sua vez, Pinheiro et al. (2004), utilizando análises imuno-histoquímica, 

enzimográfica e Western Blot, em espécimes de ameloblastoma, revelaram a presença de 

formas enzimaticamente ativas de MMPs-1, -2 e -9, tanto nos elementos celulares neoplásicos 

quanto nos elementos estromais. Além disso, estes autores reportaram níveis aumentados de 

proliferação celular neoplásica nas proximidades do tecido ósseo circunvizinho, constatada 

através de marcação para AgNOR. Com seus resultados, estes pesquisadores esboçaram um 

mecanismo integrado de degradação da matriz extracelular e estímulo à proliferação celular 

para estas neoplasias. Primeiramente, as MMPs iniciariam diretamente a reabsorção óssea, 

liberando fatores mitogênicos incorporados à matriz óssea, os quais determinariam, por fim, 

estímulo à proliferação celular. Tais considerações, conforme estes autores, explanariam, ao 

menos parcialmente, a característica de invasividade local observada nos ameloblastomas. 

É importante salientar que em processos fisiológicos, a solubilização da matriz óssea 

ocorre em um compartimento extracelular especializado, localizado abaixo da borda em 

escova dos osteoclastos. Nesta localização, inicialmente, ocorre a liberação de prótons H+, 

determinando acidificação do meio e, conseqüentemente, dissolução da fase inorgânica do 

osso, com subseqüente exposição da fase orgânica, rica em colágeno tipo I. Ulteriormente, 

este substrato orgânico sofre proteólise através da ação de enzimas, dentre as quais destacam-

se as catepsinas e as MMPs (COTRAN, KUMAR, COLLINS, 2000; DELAISSÉ et al., 2000; 

SIQUEIRA JUNIOR, DANTAS, 2000). 



Contudo, em relação a processos patológicos, o mecanismo de reabsorção óssea, 

apesar de sugerir-se um modelo semelhante ao constatado em condições fisiológicas 

(COTRAN, KUMAR, COLLINS, 2000; SIQUEIRA JUNIOR, DANTAS, 2000), permanece 

incompletamente compreendido. Diversas hipóteses sugerem um possível papel da MMP-1, 

direto ou indireto, na iniciação do processo de reabsorção óssea. Dentre estes mecanismos 

sugeridos, conforme reportam Delaissé et al. (2000) e Holliday et al. (2003), destaca-se a 

atuação de MMP-1, liberando fatores ativadores de osteoclastos, presentes na matriz 

extracelular intersticial; eliminação de osteóide não-mineralizado na superfície óssea, 

permitindo acesso de osteoclastos à fração mineralizada subjacente; e geração de fragmentos 

de colágeno degradados, os quais, por sua vez, ativariam os osteoclastos. 

Bast, Pogrel e Regezi (2003), em estudo imuno-histoquímico que avaliou o papel das 

gelatinases A e B em mixomas odontogênicos, reportaram dados conflitantes com os expostos 

até o momento. Comparando espécimes de folículos pericoronários e polpas dentárias de 

aspecto mixóide com a referida neoplasia, estes autores evidenciaram 90 % das células 

neoplásicas imunorreativas à MMP-2, não observando expressão imuno-histoquímica para 

MMP-9, seja nos espécimes tumorais ou no grupo controle. Tais resultados conduziram os 

pesquisadores a sugerir que apenas a gelatinase A poderia facilitar a disseminação do tumor 

através do osso circunjacente. 

Em linhas gerais, os resultados apresentados pela pesquisa ora conduzida corroboram 

a proposição realizada pelo estudo de Bast, Pogrel e Regezi (2003), no tocante ao papel 

desempenhado pela MMP-2 no processo de disseminação tumoral em meio ao tecido ósseo 

adjacente. Todavia, em consonância com a pesquisa de Rabkin et al. (2001), os achados 

revelados neste estudo posicionam a MMP-1 como principal enzima envolvida no início do 

processo de degradação da matriz extracelular, em decorrência do constituinte majoritário dos 

tecidos conjuntivo e ósseo circunvizinhos estar representado pelo colágeno tipo I, estando a 



MMP-2 implicada, em menores proporções, na ação sobre tal substrato, atuando 

principalmente em associação com MMP-9, sobre os fragmentos desnaturados derivados do 

colágeno tipo I. 

Explicita-se, ainda, que os achados de valores médios relativamente baixos para 

células imunorreativas às MMPs-1 (25,27 células), -2 (6,55 células) e -9 (5,83 células), bem 

como, o padrão de distribuição predominantemente focal, evidenciado especialmente nas 

MMPs-1 e -2, observados neste estudo, apresentam-se complementares aos resultados obtidos 

por pesquisas ultra-estruturais desenvolvidas em mixomas odontogênicos. Conforme reportam 

White et al. (1975), Goldblatt (1976), Hendler, Abaza e Quinn (1979), Moshiri et al. (1992), 

Lo Muzio et al. (1996) e Jaeger et al. (2000), estes neoplasmas constituem-se por populações 

celulares, fenotipicamente semelhantes a fibroblastos, com características metabólicas 

distintas, tendo-se em uma extremidade um elemento celular revelando, em seu citoplasma, 

grandes quantidades de retículo endoplasmático rugoso, bem como, mitocôndrias e complexo 

de Golgi proeminentes, aspectos característicos de atividade sintética e, no outro pólo, uma 

célula exibindo, no interior de seu citoplasma, escassas quantidades de retículo 

endoplasmático rugoso, mitocôndrias e complexo de Golgi, refletindo sua capacidade 

metabólica diminuída. 

Adicionalmente, a verificação de uma pobre vascularização em meio à matriz 

extracelular dos mixomas odontogênicos sugere que a ação das gelatinases A e B nestes 

tumores não estaria primordialmente relacionada à angiogênese, na qual um dos principais 

substratos remodelados corresponderia ao colágeno tipo IV, distribuído ao longo das 

membranas basais (JOHN, TUSZYNSKI, 2001; FRIDMAN et al., 2003; KUMAMOTO et 

al., 2003; SEIKI, YANA, 2003; MOOK, FREDERIKS, VAN NOORDEN, 2004; 

TURPEENNIEMI-HUJANEN, 2005). Novamente, tal evidenciação remeteria ao papel da 

MMP-2 na degradação do colágeno tipo I nativo e à função associada das gelatinases A e B 



sobre os fragmentos desnaturados do colágeno (SAHLBERG et al., 1999; NGUYEN, 

ARKELL, JACKSON, 2001; RABKIN et al., 2001; STRICKER et al., 2001; PARDO, 

SELMAN, 2005). 

Sabendo-se da diferença anátomo-histológica existente entre mandíbula e maxila, 

como a evidenciação de rebordos alveolares mais espessos, no geral, localizados em 

mandíbula (FERRARIS, MUÑOZ, 1999), bem como, impulsionado pela assertiva de 

Halfpenny, Verey e Bardsley (2000), os quais sugeriram que mixomas localizados em maxila 

infiltrariam o osso esponjoso em estágios mais precoces, analisou-se, no presente estudo, a 

existência de diferença entre sítios anatômicos, com relação aos parâmetros de expressão 

imuno-histoquímica e quantidade de células imunorreativas às MMPs, em conjunto e 

individualmente. 

A observação da expressão imuno-histoquímica individual das MMPs demonstrou não 

haver associação estatisticamente significativa (p>0,05) entre a localização da neoplasia e a 

imunorreatividade para MMPs-1 e -9. Não obstante, para MMP-2, o teste exato de Fisher 

(p<0,05) revelou associação entre a presença desta protease e a localização do espécime na 

mandíbula. Contudo, uma vez mais, deve-se ter precaução na interpretação deste dado, visto 

que a inferência realizada decorre da utilização de um teste de associação em uma amostra 

relativamente pequena, tendo a tabulação dos dados revelado a presença de valor igual a zero. 

Concatenado aos achados anteriormente relacionados, a utilização de testes não 

paramétricos não identificou diferenças significativas (p>0,05) entre o número de células 

imunorreativas e a localização dos mixomas odontogênicos, fossem as MMPs analisadas em 

conjunto ou isoladamente. Todavia, faz-se necessário destacar que, na mandíbula, o número 

médio de células revelando marcação intracitoplasmática (47,33 células), para as MMPs em 

conjunto, apresentou valor cerca de duas vezes maior que o constatado na maxila (24,80 



células). Isoladamente, enfatiza-se a diferença, apesar de estatisticamente insignificante 

(p>0,05), no número médio de células marcadas para MMP-1 na mandíbula (41,80 células) 

em comparação com a maxila (11,40 células), fato constatado em menor amplitude com a 

MMP-2, e de maneira inversa, com maior proporção de células imunomarcadas na maxila, 

para a MMP-9. 

Dessa forma, foi possível identificar um maior número de células imunorreativas nos 

mixomas localizados na mandíbula do que naqueles situados em maxila, indício que leva a 

supor uma provável relação entre as características anátomo-histológicas dos ossos afetados e 

uma maior ou menor expressão destas proteases, particularmente de MMP-1. Não obstante, 

novos estudos são necessários para esclarecer se o número de células imunorreativas às 

MMPs na mandíbula estaria vinculado à necessidade destas proteases, em maiores 

quantidades, para degradação da matriz extracelular óssea nesta localização. Se comprovada, 

esta interconexão entre níveis de expressão de MMPs e sítio anatômico poderia auxiliar na 

elucidação, ao menos em parte, do mecanismo subjacente à infiltração do osso esponjoso da 

maxila em estágios precoces, conforme observado por Halfpenny, Verey e Bardsley (2000). 

Sabendo-se da importância do processo de migração celular no mecanismo de invasão 

local (HORNEBECK et al., 2002; WOLF et al., 2003; BJÖRKLUND, KOIVUNEN, 2005), 

bem como, embasando-se nos diversos estudos que demonstram uma provável associação 

entre as MMPs e importantes receptores para moléculas de adesão, como as integrinas, 

merecendo menções especiais as interações integrina α2β1/ MMP-1 (PILCHER et al., 1998; 

STRICKER et al., 2001; HORNEBECK et al., 2002; PHILLIPS, BONASSAR, 2005), 

integrina αvβ3/ MMP-2 (DERYUGINA et al., 2001; HORNEBECK et al., 2002; 

BJÖRKLUND, KOIVUNEN, 2005) e integrina αvβ5/ MMP-9 (BJÖRKLUND, HEIKKILÄ, 

KOIVUNEN, 2004; BJÖRKLUND, KOIVUNEN, 2005), muitas vezes determinando ora 



aumentos significativos na expressão destas proteases (LANGHOLZ et al., 1995; 

STERNLICHT, WERB, 2001) ora confinando a ação das MMPs ao espaço pericelular 

(STRICKER et al., 2001; PHILLIPS, BONASSAR, 2005), a expressão imuno-histoquímica 

das MMPs-1, -2 e -9, evidenciada nos espécimes de mixomas odontogênicos desta pesquisa, 

suscita questionamentos, objetos de novos estudos, que permitam a pormenorização de uma 

possível cooperação entre estas moléculas na patogênese destas neoplasias. 



CONCLUSÕES



7. CONCLUSÕES 

Em face aos resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que: 

1. A expressão imuno-histoquímica de MMP-1 em meio à matriz extracelular dos 

mixomas odontogênicos demonstrou níveis percentuais comparáveis aos constatados em 

papilas de germes dentários. Este achado sugere a implicação desta protease no processo de 

degradação da matriz extracelular circunjacente ao espécime tumoral. 

2. A análise do número de células neoplásicas imunorreativas, maior para MMP-1 em 

relação às MMPs-2 e -9, revelou diferença estatisticamente significativa (p<0,05), sugerindo 

um papel majoritário desta colagenase na degradação da matriz extracelular, bem como, na 

invasividade local, constatada nos mixomas odontogênicos. 

3. A análise da expressão imuno-histoquímica entre gelatinases A e B revelou, para 

MMP-2, valor percentual superior em meio à matriz extracelular e maiores quantidades de 

células imunorreativas, nos mixomas odontogênicos. Tais achados, concatenados à ação desta 

protease sobre o colágeno tipo I e ao conspícuo mecanismo de ativação dependente de MT1-

MMP, sugerem uma implicação mais consistente da gelatinase A nos processos de 

degradação da matriz extracelular e de invasividade local, nestes neoplasmas.

4. Observou-se um gradiente descendente na expressão imuno-histoquímica das 

MMPs na matriz extracelular dos mixomas odontogênicos, tendo-se evidenciado maior 

imunorreatividade para MMP-1 e menor valor para MMP-9. Tal constatação, associada aos 

achados obtidos com a quantificação das células imunorreativas às MMPs e à especificidade 

de substrato inerente a cada uma destas proteases, sugerem a existência de um mecanismo 

coordenado entre colagenase intersticial e gelatinases A e B, direcionado à degradação 

eficiente da matriz extracelular e invasão local por parte das células neoplásicas. 
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ANEXOS





ANEXO 1 

Ficha de avaliação imuno-histoquímica da expressão de MMP-1 em mixomas 

odontogênicos 

Caso MMP-1 

Matriz Extracelular Citoplasma celular 

Distribuição 

Expressão Focal Difusa Nº de células marcadas 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     



ANEXO 2 

Ficha de avaliação imuno-histoquímica da expressão de MMP-2 em mixomas 

odontogênicos 

Caso MMP-2 

Matriz Extracelular Citoplasma celular 

Distribuição 

Expressão Focal Difusa Nº de células marcadas 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     



ANEXO 3 

Ficha de avaliação imuno-histoquímica da expressão de MMP-9 em mixomas 

odontogênicos 

Caso MMP-9 

Matriz Extracelular Citoplasma celular 

Distribuição 

Expressão Focal Difusa Nº de células marcadas 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     



ANEXO 4 

Ficha de avaliação da expressão imuno-histoquímica das MMPs-1, -2 e -9 em 

germes dentários 

Caso MMP-1 MMP-2 MMP-9 

Distribuição Distribuição Distribuição   

Expressão Focal Difusa Expressão Focal Difusa Expressão Focal Difusa 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          



ANEXO 5 




