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RESUMO



RESUMO

O adenoma pleomórfico e o carcinoma adenóide cístico (CAC) representam neoplasias 

de glândula salivar benigna e maligna, respectivamente, as quais compartilham algumas 

características como a mesma origem celular e uma marcante presença de matriz extracelular, 

apresentando, porém, comportamentos biológicos distintos. O propósito desta pesquisa 

consistiu em comparar a expressão das integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 em adenomas 

pleomórficos de glândula salivar menor e maior e CACs. Além disso, procurou investigar se 

havia diferenças na expressão destas integrinas entre os subtipos histopatológicos do CAC. 

Foram selecionados 14 casos de adenoma pleomórfico de glândula salivar maior, 14 casos de 

glândula salivar menor e 10 casos de CACs. Analisou-se a presença ou ausência, localização e 

intensidade de marcação das integrinas. Os dois grupos de adenomas pleomórficos foram 

reunidos em um só para fazer a comparação entre os dois tumores. Verificou-se que houve 

diferença estatística altamente significativa (p<0,0001) para a integrina 2 1 entre os dois 

tumores, apresentando o adenoma pleomórfico, uma  marcação mais intensa para esta 

integrina. Em relação à integrina 5 1 não foi possível a realização de testes estatísticos, 

ficando patente, porém, que houve uma tendência da referida integrina ser mais intensamente 

expressa no adenoma pleomórfico. Para análise comparativa, os CACs foram subdivididos em 

2 grupos: sólido e tubular/cribriforme. Para a integrina 2 1 observou-se que não houve 

diferença estatisticamente significativa e em relação à 3 1 e 5 1 não foi possível a 

realização do teste estatístico; no entanto, também foi verificada uma clara tendência para os 

casos do subtipo sólido apresentarem expressão ausente ou reduzida das integrinas avaliadas. 

Concluiu-se que a  reduzida expressão da integrina 2 1 observada nos CACs, pode estar 

relacionada com a menor diferenciação das células deste tumor e é possível que a reduzida 

expressão da 5 1, possa estar implicada em seu comportamento mais agressivo. Além disso, 

sugere-se que a ausência e/ou redução da expressão das integrinas pesquisadas nos casos do 

subtipo sólido, pode desempenhar algum papel na patogênese e no comportamento biológico 

mais agressivo deste subtipo tumoral. 

Palavras-chave: Neoplasias de glândula salivar, adenoma pleomórfico, carcinoma 

adenóide cístico, integrinas, imuno-histoquímica. 
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1-INTRODUÇÃO

Vários processos patológicos podem acometer as glândulas salivares, decorrentes das 

mais diversas etiologias, dentre estas citam-se os processos neoplásicos benignos e malignos. 

O adenoma pleomórfico é a neoplasia benigna mais comum de glândulas salivares, 

destacando-se devido a sua diversidade citomorfológica e arquitetural, podendo sofrer 

transformação maligna, principalmente nos casos que ficam sem tratamento por tempo 

prolongado  (DARDICK, 1996; ELLIS, AUCLAIR, 1996). O carcinoma adenóide cístico 

(CAC) compreende cerca de 22% de todos os tumores malignos das glândulas salivares 

maiores e menores (KOKEMUELLER et al., 2004). É uma lesão que tende a crescer 

lentamente, tendo um comportamento indolente (AN et al., 2004), mas que freqüentemente 

mostra crescimento invasivo, recorrência e metástase tardia à distância (JIA et al., 2004; 

FREITAS et al., 2004; MISUMI et al., 2004).

A produção de moléculas constituintes da matriz extracelular (MEC) é um fator muito 

importante no desenvolvimento e progressão de tumores. Muitos estudos têm demonstrado a 

produção destas moléculas em tumores de glândula salivar, principalmente pelas células 

mioepiteliais e esta interação célula-MEC pode determinar diretamente o fenótipo celular 

destes tumores. Neste aspecto, ressalta-se dois tumores que têm a participação da célula 

mioepitelial em sua histogênese, os quais apresentam um comportamento biológico 

totalmente distinto, sendo o adenoma pleomórfico uma neoplasia benigna e o CAC, uma 

neoplasia maligna. Dentre os componentes da MEC, algumas proteínas como o colágeno IV e 

a laminina, constituintes da membrana basal e a fibronectina, constituinte da MEC intersticial, 

vêm sendo amplamente investigadas nestes tumores ao longo dos anos. 



Por sua vez, reconhece-se também que as interações entre as células e a MEC 

circundante desempenham um papel crítico em eventos tanto fisiológicos quanto patológicos 

(AZUMA et al., 1996; YANG et al., 1999). De acordo com Freitas, Jaeger e Jaeger (1999) o 

processo de interação célula/ MEC é mediado por receptores de membrana e existem diversos 

receptores para MEC, destacando-se entre estes, as integrinas, cujo domínio extracelular 

interage com componentes da MEC e o domínio intracelular interage com componentes do 

citoesqueleto de actina. As integrinas são uma grande família de proteínas heterodiméricas 

transmembrana compostas de unidades  e  ligadas não covalentemente, que estão 

envolvidas na adesão célula-célula e célula-MEC (MIZEJEWSKI, 1999; HEINO, 2000; 

WHITTARD, AKIYAMA, 2001). Dentre os ligantes da MEC para as integrinas, o colágeno 

IV liga-se preferencialmente às integrinas 1 1 e 2 1, a laminina tem uma grande afinidade 

pela integrina 3 1 e a fibronectina tem como receptor principal a integrina 5 1

(KREIDBERG, 2000).

Sabe-se que o adenoma pleomórfico, apesar de ser uma neoplasia benigna, exibe 

infiltração focal das células neoplásicas para a cápsula e que o CAC pode apresentar invasão 

local e perineural, além de metástase à distância. A interação célula/matriz, mediada pelas 

integrinas, pode desempenhar um papel na invasão tumoral, pela facilitação da migração 

celular através das proteínas da membrana basal, bem como influenciar o fenótipo celular e 

aparência morfológica dos tumores. Então, baseando-se no conhecimento da implicação que a 

interação entre as integrinas e seus ligantes na MEC tem no processo de morfodiferenciação e 

de invasão neoplásica, este estudo propõe-se a analisar a expressão das integrinas 2 1, 3 1

e 5 1 em adenomas pleomórficos de glândula salivar maior e menor e carcinoma adenóide 

cístico, com o intuito de verificar se há diferenças na expressão destas moléculas entre os 

tumores.  
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2-REVISÃO DE LITERATURA 

2.1- GLÂNDULAS SALIVARES

As glândulas salivares constituem um grupo de glândulas exócrinas que vertem seus 

produtos de secreção para a cavidade oral. São divididas em 3 pares maiores, denominadas

parótidas, submandibulares e sublinguais e em inúmeras glândulas salivares menores

distribuídas por quase todas as regiões da cavidade oral com exceção da gengiva e da porção 

anterior do palato duro. Essas glândulas são constituídas por elementos parenquimatosos

derivados do ectoderma que se formam a partir do epitélio oral primitivo  e consistem em

unidades secretoras terminais e um sistema de ductos e por tecido conjuntivo, que forma o 

estroma glandular, o qual é composto por uma cápsula e por septos conjuntivos que dividem

grupos de unidades secretoras e de ductos em lobos e lóbulos. Este estroma glandular contém

ainda vasos sanguíneos, linfáticos e os nervos que suprem a glândula (KATCHBURIAN, 

ARANA, 1999).

As unidades morfofuncionais que compõem as glândulas salivares são denominadas

adenômeros e são constituídas por uma porção secretora, formada por células epiteliais 

glandulares e por ductos intercalares, estriados e excretores (JUNQUEIRA, CARNEIRO, 

1999).

As unidades secretoras podem ser constituídas por células serosas que se arranjam de 

forma circular simples formando os ácinos e por células mucosas que tendem a se arranjar 

formando túbulos. Há também unidades secretoras que apresentam células serosas dispostas 

em forma de semilua envolvendo parcialmente as células mucosas. Outro tipo celular 

encontrado, é a célula mioepitelial, que apesar de não ser secretora, localiza-se junto às 

unidades secretoras. A secreção de todas as glândulas salivares juntamente com outros 

elementos da mucosa oral, constituem no conjunto a saliva, que contém elementos celulares, 
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epiteliais e do sangue, bactérias, vírus, imunoglobulinas (IgA secretória), íons, lisozimas e 

fatores de crescimento, que juntos desempenham a função de lubrificação e proteção da 

mucosa, destruição de microorganismos patógenos e início da digestão  (KATCHBURIAN, 

ARANA, 1999).

Os ductos intercalares são muito pouco desenvolvidos, formados por um epitélio 

simples cúbico e localizam-se entre os ácinos e os ductos estriados, sendo estes últimos

formados por um epitélio simples prismático, cujas células têm características morfológicas

de células transportadoras de íons e  encontram-se dentro dos lóbulos, sendo, por esse motivo,

chamados de ductos intralobulares. Os ductos estriados fundem-se, formando ductos maiores,

os ductos extralobulares, interlobulares ou excretores que se caracterizam por apresentarem

um epitélio de revestimento prismático pseudoestratificado, que se transforma gradualmente

em epitélio bucal (JUNQUEIRA, CARNEIRO, 1999).

As glândulas salivares menores consistem predominantemente em células acinares 

mucosas, apresentando por vezes um componente seroso ou seromucoso, que usualmente

aparece como uma semilua recobrindo os ácinos ou túbulos mucosos. O sistema ductal 

compreende os ductos intercalares, intralobulares (usualmente sem estriações basais) e 

excretores. As células mioepiteliais estão presentes nas porções secretórias e nos ductos 

pequenos destas glândulas, apresentando prolongamentos preenchidos com filamentos de 

actina, situando-se no lado parenquimatoso da lâmina basal, circundando as células ductais e 

secretórias. Presumivelmente elas ajudam a expelir ativamente o conteúdo luminal das células 

acinares e ductais. Elas constituem uma maior porcentagem do volume glandular total nas 

glândulas labiais do que nas glândulas submandibulares e parótidas, o que pode refletir a 

maior força requerida para expelir a saliva, pois aí ela é mais viscosa, necessitando uma

expulsão mais ativa. As glândulas salivares menores secretam mucinas altamente glicosiladas, 
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várias proteínas antimicrobianas e imunoglobulinas, que promovem a lubrificação dos tecidos 

e a agregação bacteriana (HAND, PATHMANATHAN, FIELD, 1999).

As glândulas salivares possuem dois tipos principais de células: luminais e não-

luminais, organizadas num padrão específico. As células luminais referem-se às células 

secretórias que compõem ácinos e as células que forram o sistema de ductos, enquanto o 

componente não-luminal compreende também dois tipos celulares, as basais e as 

mioepiteliais. Essas células componentes das glândulas podem ser concebidas como tendo 

relações “verticais” e “horizontais”, ou seja, a relação vertical refere-se à estrutura em

camadas das células luminais e não-luminais tanto na porção distal (ácinos) quanto na porção 

proximal (ducto excretor principal), sendo a arquitetura glandular  de dupla camada, isto é, as 

células luminais ductais em todos os níveis estão associadas ou com células basais ou com

células mioepiteliais e as células acinares têm o mioepitélio subjacente. Ao contrário, a 

relação horizontal refere-se à continuidade celular que existe da porção proximal à distal da 

glândula salivar, e isto reflete a transição gradual entre células acinares e células luminais dos 

ductos intercalares bem como entre as últimas e as células do ducto estriado e excretório nas 

glândulas salivares humanas (DARDICK, 1996).

 As células mioepiteliais são encontradas em relação às unidades secretoras terminais e 

aos ductos intercalares, interpostas entre a lâmina basal e a membrana plasmática das células 

parenquimatosas (KATCHBURIAN, ARANA, 1999).

As células mioepiteliais são situadas na periferia dos ácinos e ductos menores das 

glândulas salivares normais e formam uma estrutura de dupla camada com as células 

epiteliais. Ultraestruturalmente elas localizam-se na membrana basal, aderidas às células 

acinares ou às células limitantes dos ductos e contêm miofilamentos abundantes com corpos 

densos no citoplasma. As células mioepiteliais possuem característica dupla, ou seja, de 
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células musculares lisas e células epiteliais (MORINAGA, NAKAJIMA, SHIMOSATO, 

1987).

Um dos principais critérios para identificação de células mioepiteliais em glândulas 

salivares é a presença de uma quantidade maior que a usual de actina e miosina no citoplasma

celular. Geralmente, as células mioepiteliais são consideradas exclusivas dos ácinos e ductos 

intercalares, porém estudos imuno-histoquímicos têm indicado que o mioepitélio pode se 

estender para a porção proximal além dos ductos intercalares e estudos ultra-estruturais 

revelam que as células mioepiteliais estão de fato presentes pelo menos nos ductos estriados 

intra e interlobular (DARDICK  et al., 1988).

Nas glândulas salivares, a diferenciação estrutural das células mioepiteliais depende de sua 

localização que apesar de estar principalmente confinada aos ácinos e ductos intercalares, 

também podem aparecer de forma infreqüente entre as células basais dos ductos estriados. Os 

processos celulares ramificam-se complexamente sobre a superfície dos ácinos, mas são 

fusiformes e longitudinalmente alinhados nos ductos intercalares (BURGESS, DARDICK, 

1998).

 2.2- ADENOMA PLEOMÓRFICO

As glândulas salivares maiores e menores freqüentemente são sede de processos 

patológicos oriundos das mais diversas etiologias e Regezi e Sciubba (2000) classificam as 

patologias de glândula salivar em lesões reacionais não-infecciosas, condições infecciosas, 

metabólicas e aquelas associadas com defeitos imunológicos, bem como neoplasias benignas 

e malignas.

As glândulas salivares são órgãos relativamente simples, porém as neoplasias que se 

originam nestes órgãos são bastante complexas (ARAÚJO, ARAÚJO, 1984; SIMPSON, 

1994).

27



28

Os tumores de glândula salivar têm um papel de destaque nas neoplasias humanas,

tendo provavelmente a mais complexa histopatologia vista entre as neoplasias humanas.

Examinando os esquemas de classificação dos tumores de glândula salivar é possível verificar 

a excepcional amplitude de tipos tumorais diferentes e enfatizar a dificuldade de diagnóstico 

nestas neoplasias (DARDICK, 1996).

A multiplicidade dos aspectos histológicos exibida pelos tumores de glândula salivar 

tem sido atribuída à presença da célula mioepitelial nestas glândulas, pois as neoplasias de 

pâncreas, glândula que não apresenta célula mioepitelial, não exibem tal variação morfológica

(SOUSA, ARAÚJO, 1994).

Neville et al. (2004) mencionaram que apesar dos tumores de glândula salivar serem

incomuns, não são raros, tendo uma incidência anual mundial variando em torno de 1 a 6,5 

casos por 100 000 pessoas. Diferentes tumores têm sido identificados e categorizados ao 

longo dos anos, fazendo com que os sistemas de classificação sejam dinamicamente

modificados. Os autores relataram ainda que a glândula parótida é o sítio mais comum para os 

tumores de glândula salivar, principalmente benignos, sendo o adenoma pleomórfico o tumor

mais comum, seguido pelo tumor de Warthin. As glândulas salivares menores são o segundo 

sítio mais comum para as neoplasias de glândula, sendo também o adenoma pleomórfico o 

tumor benigno mais comum nesta localização; já os carcinomas mucoepidermóides e os 

adenóides císticos são os tumores malignos mais comuns nas glândulas salivares menores.

Conforme Sousa e Araújo (1994) entre os tumores de glândula salivar, um interesse 

especial tem sido reservado ao adenoma pleomórfico, pois além de ser o mais freqüente 

apresenta um aspecto histológico bastante peculiar.

Segundo citaram Toto e Hsu (1985), Dardick (1996) e Neville et al. (2004) o 

adenoma pleomórfico é a mais comum de todas as neoplasias de glândula salivar e os últimos

28



29

autores ainda afirmaram que estes constituem de 53% a 77% dos tumores da parótida, 44% a 

68% dos tumores submandibulares e 38% a 43% dos tumores das glândulas salivares 

menores.

Em um estudo de 164 casos de tumores de glândula salivar menor, realizado por 

Loyola et al. (1995) numa população brasileira, o adenoma pleomórfico foi o tumor mais

freqüente, perfazendo um total de 87 casos (53%) de todos os tumores estudados, localizando-

se principalmente no palato, incidindo mais sobre o sexo feminino, na raça branca e na 

terceira década de vida. Em estudo semelhante, na Venezuela, Rivera-Bastidas, Ocanto e 

Acevedo (1996), observaram que 24 (38,7%) dos 62 tumores estudados eram adenomas

pleomórficos, acometendo 1,4 mulheres para 1 homem, sendo o palato a localização mais

comum.

Figueiredo et al. (2000/2001) analisaram 196 casos de tumores benignos e malignos

de glândula salivar em Natal-RN, onde 102 (52,4%) eram adenomas pleomórficos, dos quais 

48 localizavam-se na parótida e 27 nas glândulas salivares menores, com leve predileção pelo 

sexo feminino e pela raça não branca.

O adenoma pleomórfico é mais freqüente entre  a quarta e a sexta década de vida, 

tendo uma leve predileção pelo sexo feminino, apresentando-se tipicamente como uma massa

firme de crescimento lento e indolor. A maioria ocorre nas glândulas parótidas no lobo 

superficial e quando acomete as glândulas salivares menores, o palato é a localização mais

freqüente, seguido pelo lábio superior e mucosa jugal (NEVILLE et al., 2004).

Ellis e Auclair (1996) relataram que os adenomas pleomórficos apresentam-se como

uma massa assintomática discreta e de crescimento lento que pode tornar-se muito grande se 

não for tratado. Os tumores grandes freqüentemente formam uma massa nodular única, mas

irregular, a qual distende a pele ou a mucosa adjacente.
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Ainda de acordo com Ellis e Auclair (1996) os adenomas pleomórficos destacam-se

devido a sua diversidade citomorfológica e arquitetural, porém apesar de sua histopatologia 

variável, cada tumor compartilha com os outros as características diagnósticas essenciais, ou 

seja, a sua composição mista de tecido epitelial e  “mesenquimal-like”. A proporção de cada 

um desses elementos varia largamente e um ou outro freqüentemente é predominante.

Segundo Dardick (1996), o adenoma pleomórfico caracteriza-se histologicamente por 

uma mistura de células epiteliais e mioepiteliais, estruturas “gland-like”, ductos, cordões e 

ninhos celulares, células plasmocitóides e fusiformes, além de tecido mixocondróide

semelhante ao mesênquima. A quantidade destes elementos proporciona as variações que 

oscilam do tumor predominantemente celular ao predominantemente mixocondróide.

Normalmente o adenoma pleomórfico é circunscrito e encapsulado; no entanto, essa 

cápsula pode ser incompleta ou mostrar infiltração pelas células tumorais, principalmente nos 

tumores de glândula salivar menor (NEVILLE et al., 2004).  Dardick (1996) ainda relata que 

a presença de extensões focais do tumor para a cápsula é muito comum em adenomas

pleomóficos, sendo um dos seus critérios diagnósticos.

As variações citológicas e histomorfológicas no adenoma pleomórfico são inúmeras, a 

única característica constante é a proliferação coordenada de células luminais e não-luminais,

sendo que as últimas têm uma tendência de predominar numericamente sobre as luminais. O 

desenvolvimento de estroma do tipo hialino e mixocondróide predomina em alguns casos de 

adenoma pleomórfico, mas encontra-se ausente em outros casos e esta diversidade histológica 

contribui para confundir o adenoma pleomórfico com outros tumores de glândula salivar 

benignos e malignos conforme relata Dardick (1996).

Áreas mixóides, hialinas, condróides e ósseas constituem o componente

“mesenquimal-like” do estroma do adenoma pleomórfico, onde as áreas mixóides ou 
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mixocondróides são ricas em sulfato de heparana. As zonas cartilaginosas resultam do 

acúmulo de material mixo-hialino em torno de células individuais e apenas raramente se 

assemelham à cartilagem hialina madura. O tecido ósseo é relativamente raro, mas

ocasionalmente pode ser uma característica dominante (ELLIS, AUCLAIR, 1996). A 

presença de epitélio escamoso pode ser visto em cerca de 25% dos adenomas pleomórficos,

podendo ser difuso e marcante com formação de cistos preenchidos por ceratina, além disso, 

áreas de metaplasia escamosa também podem ser visualizadas em meio a proliferação de 

células tumorais não-luminais conforme Dardick (1996).

Sousa e Araújo (1994) em um estudo de 51 casos de adenomas pleomórficos de 

glândula salivar menor, verificaram que histologicamente os tumores, em sua maioria, eram

formados pela proliferação de células do tipo poligonal e do tipo hialino ou plasmocitóide,

que se dispunham em lençóis, cordões, ninhos ou se apresentavam isoladas no estroma dos 

tipos fibroso, mixocondróide e principalmente hialino. As lesões exibiam ainda estruturas 

ductiformes constituídas por duas ou mais camadas de células e áreas de metaplasia escamosa

foram observadas em 5 casos dos tumores estudados. Os autores relataram ainda que a 

maioria dos estudos em adenoma pleomórfico baseia-se em tumores oriundos de glândulas 

salivares maiores, os quais mostram extensas áreas de estroma predominantemente do tipo 

mixocondróide e estruturas ductiformes em continuidade com pequenos cordões celulares, 

diferindo histologicamente, portanto, daqueles de glândula salivar menor.

Estudos ultraestruturais de adenomas pleomórficos de glândula salivar maior e menor

revelaram que nas regiões altamente celularizadas destes tumores, os dois tipos celulares, ou 

seja, epiteliais luminais e mioepiteliais são freqüentemente  identificados e sua organização 

mimetiza àquela das unidades acinares ou ductais das glândulas salivares normais, conforme

achados de Dardick  et al. (1983a) e Dardick et al. (1983b) que ainda evidenciaram que a 
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célula mioepitelial modificada estruturalmente era o principal tipo celular proliferante do 

tumor, além de ser a célula predominante nas regiões mixóides e condróides.

Muitos estudos têm evidenciado o envolvimento das células mioepiteliais na 

histogênese do adenoma pleomórfico, suportados em estudos ultraestruturais e imuno-

histoquímicos. As células mioepiteliais modificadas podem ser capazes de sintetizar 

substâncias mucóides e condróides, além de membrana basal e elastina (LEONCINI et al., 

1988).

Nos tumores de glândula salivar e mamária, as células mioepiteliais são um componente

integrante de grande importância. A diferenciação de componentes epiteliais (ácinos e ductos) 

e mioepiteliais em tumores de glândula salivar, bem como suas interações em termos de 

padrão de crescimento, podem explicar a vasta variedade e diversidade destes tumores, de 

modo que as células mioepiteliais e “mioepiteliais-like”, são um componente estabelecido de 

vários tumores de glândula salivar, tais como, adenoma pleomórfico, mioepitelioma,

carcinoma adenóide cístico e carcinoma epitelial-mioepitelial, porém seu papel ainda não está 

totalmente compreendido (BURGESS et al., 1996).

Segundo Loyola, Araújo e Sousa (1999), a diversidade morfológica das neoplasias de 

glândula salivar tem sido atribuída à capacidade de diferenciação das células 

parenquimatosas, entre as quais, as células mioepiteliais, identificadas em graus variáveis de 

diferenciação nessas neoplasias.

Conforme afirmam Prasad et al. (1999), o papel da célula mioepitelial  neoplásica na 

histogênese de vários tumores de glândulas salivares tem sido explorado através de estudos 

imuno-histoquímicos, ultraestruturais e cultura tecidual, porém existem controvérsias sobre a 

participação dessas células em muitos tumores benignos e malignos de glândula salivar, 

devido à dificuldade de caracterizar o largo espectro de modificações estruturais e 
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imunofenotípicas do mioepitélio neoplásico comparado à sua contraparte normal.

Jaeger et al. (1997) mostraram, por métodos in vitro, que a célula mais indiferenciada 

do adenoma pleomórfico quando em contato com a matriz extracelular se diferencia em

células luminais ou em mioepiteliais neoplásicas. Foi demonstrado neste trabalho que a matriz

extracelular e seu arranjo é responsável pela morfodiferenciação das células neoplásicas 

originadas de adenoma pleomórfico em cultura celular de adenoma pleomórfico.

O tratamento indicado para o adenoma pleomórfico é a excisão cirúrgica, porém na 

glândula parótida, essa remoção é complicada devido à presença do nervo facial; por isso, nos 

tumores do lobo superficial recomenda-se a parotidectomia superficial com preservação do 

nervo facial, já no lobo profundo se faz necessária a excisão total da glândula junto com o 

tumor. O prognóstico é ótimo com um índice de cura em torno de 95%. O risco de recorrência 

é menor em tumores de glândula salivar menor, se comparado aos tumores em glândula 

salivar maior (NEVILLE et al., 2004).

2.3- CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO

Carcinomas das glândulas salivares são incomuns, compreendendo menos de 1% de 

todos os cânceres de cabeça e pescoço. A localização mais comum para os tumores malignos

de glândula salivar nas glândulas maiores é a parótida e a incidência diminui da 

submandibular para sublingual. Os tumores malignos nas glândulas salivares menores  se 

localizam principalmente no palato mole com 19%, seguido pela cavidade nasal/seio 

paranasal com 17% e língua com 14% (LICITRA et al., 2003).

O carcinoma adenóide cístico (CAC) foi inicialmente descrito por Billroth em 1856 e 

foi denominado cilindroma. Por um longo período, a malignidade deste tumor foi subestimada

devido à sua aparência histológica (KOKEMUELLER et al., 2004).  O CAC foi descrito por 
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Conley e Dingman (1974) como um dos tumores mais imprevisíveis e biologicamente

destrutivos da cabeça e pescoço.

O CAC pode se desenvolver em uma ampla variedade de sítios anatômicos, tais como

glândulas salivares maiores e menores, glândulas lacrimais, glândulas mucosas do trato 

aerodigestivo superior, pele e mamas (KOKEMUELLER et al., 2004). Segundo Alexander et 

al. (1996) algumas localizações não usuais do CAC incluem o canal auditivo externo, 

nasofaringe, vulva, esôfago e cérvice.

É uma entidade rara e compreende cerca de 1% de todos os tumores malignos da 

região oral e maxilofacial e cerca de 22% de todos os tumores malignos das glândulas 

salivares maiores e menores (KOKEMUELLER et al., 2004). Chummun et al. (2001) e Sung 

et al. (2003) afirmam que o CAC representa aproximadamente 10% de todas as neoplasias de 

glândula salivar e segundo Cohen et al. (2004), o CAC representa cerca de 35 a 43% das 

neoplasias malignas de glândula submandibular.

Acomete principalmente pacientes na quinta e sexta décadas de vida, algumas vezes as 

crianças podem ser afetadas (KOKEMUELLER et al., 2004). Há uma tendência dos tumores

malignos de glândula salivar apresentarem igual distribuição entre os sexos (LICITRA et al., 

2003); para o CAC, a proporção entre os sexos é controversa, onde alguns autores afirmam

que não encontraram diferenças em seus estudos (FIGUEIREDO et al., 2000/2001; 

CHUMMUN et al., 2001; KOKEMUELLER et al., 2004), outros que é mais comum nos 

homens (SPIRO, HUVOS, STRONG, 1974) e ainda aqueles que apontam que as mulheres

são mais afetadas (GREINER, ROBINSON, MAVES, 1989).

O CAC é um dos tumores malignos de glândula salivar mais comum, é uma lesão que 

tende a crescer lentamente, tendo um comportamento indolente (AN et al., 2004), mas que 

freqüentemente mostra crescimento invasivo, recorrência e metástase tardia à distância 
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(WAHLBERG et al., 2002; SHIRAI, FURUKAWA, YOSHIZAKI., 2003; JIA et al., 2004; 

FREITAS et al., 2004; YASUMATSU et al., 2004). Além disso, tem tendência a apresentar 

invasão perineural em estágios precoces, sendo bastante rara a invasão para linfonodos 

cervicais, já a disseminação hematogênica ocorre freqüentemente durante o curso da doença 

(KOKEMUELLER et al., 2004).

De acordo com Cohen et al. (2004), a maioria dos pacientes com CAC apresenta uma

massa assintomática que pode estar presente há meses e, até mesmo, anos antes do 

diagnóstico. Ele tem uma história natural prolongada com crescimento lento até nos casos que 

desenvolvem recorrência local e metástase à distância.

Segundo Licitra et al. (2003) as metástases hematogênicas à distância são a principal 

causa de falhas no tratamento de tumores malignos de glândula salivar e localizam-se

principalmente no pulmão (80%), seguido pelos ossos (15%), fígado e outros sítios (5%). O 

CAC, o carcinoma indiferenciado, o carcinoma ex-adenoma pleomórfico e o carcinoma ductal 

apresentam as maiores taxas de metástase à distância (25-40%). O CAC pode exibir 

metástases mesmo depois de 20 anos da ressecção do tumor primário de acordo com França et 

al. (2001) e Fordice et al. (1999) afirmam que quando as metástases ocorrem nos ossos, 

especialmente na coluna vertebral, o curso da doença usualmente é fulminante. Sung et al. 

(2003) também afirmaram que em seu estudo, os pacientes com envolvimento ósseo com ou 

sem metástase pulmonar tiveram um prognóstico pior que aqueles com metástase apenas 

pulmonar.

O CAC caracteriza-se histologicamente pela proliferação em forma de lençóis ou ilhas 

de células epiteliais  redondas ou cuboidais com citoplasma escasso e grandes núcleos ovais 

hipercromáticos. Estas células normalmente estão envolvidas por um estroma hialino 

abundante, mostrando estruturas pseudocísticas, as quais são formadas por células neoplásicas 
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de fenótipo epitelial ou mioepitelial (FRANÇA et al., 2000; FREITAS et al., 2004). As 

características nucleares isoladas do CAC não são suficientes  para um diagnóstico de 

malignidade, sendo necessários outros parâmetros para classificar estas neoplasias como

malignas (CHHIENG, PAULINO, 2002).

Três padrões histopatológicos são descritos: cribriforme, tubular e sólido, os quais se 

relacionam com o prognóstico (SHIBUYA et al., 1999; PEREZ-ORDONEZ, 2003; JIA et al., 

2004). O subtipo sólido do CAC tem mostrado um prognóstico pior que o tipo cribriforme e o 

tubular (CHUMMUN et al., 2001; CHHIENG, PAULINO, 2002; SUNG et al., 2003; 

KOKEMUELLER et al., 2004). Além disso, alguns pesquisadores destacam que o padrão 

tubular representa a forma mais diferenciada do CAC, tendo o prognóstico mais favorável 

(YASUMATSU et al., 2004).

Os achados ultraestruturais do CAC demonstram células luminais e mioepiteliais que 

freqüentemente são separadas por material extracelular, tais como componentes da lâmina

basal, fibras colágenas, elastina e glicosaminoglicanas. Um achado interessante da variante 

cribriforme é uma banda espessa de membrana basal reduplicada, conforme estudos imuno-

histoquímicos têm demonstrado (FREITAS et al., 2004).

Segundo Shibuya et al. (1999) a microscopia eletrônica revelou que as células em

todos os tipos de CAC apresentam um grande núcleo irregular e escasso citoplasma. No tipo 

tubular, as células são poligonais com estreitos espaços intercelulares. Elas fazem contato 

entre si através de numerosos desmossomos, interdigitações e superfícies lisas. No tipo 

cribriforme, as células apresentam-se freqüentemente aderidas umas às outras, pelas bordas 

dos longos processos citoplasmáticos, desmossomos raramente são observados e os espaços 

intercelulares estão aumentados. Algumas células neoplásicas se assemelham às células 

mioepiteliais e há também pequenos pseudocistos contendo lâmina basal reduplicada. No tipo 
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sólido, as células neoplásicas parecem perder a polaridade, ou seja, elas têm um formato

irregular e estreito, sendo aderidas umas as outras através de superfícies lisas ou através de 

numerosos processos citoplasmáticos finos. Além disso alguns desmossomos foram

observados, mas dispostos de forma irregular.

O tratamento de escolha é a ressecção total e o valor de outras modalidades de terapias 

adjuvantes permanece controverso (KOKEMUELLER et al., 2004). A modalidade de 

tratamento varia de acordo com o estágio do tumor, cirurgia e radioterapia pós-cirúrgica são 

os métodos freqüentemente mais utilizados para prevenir recorrência local (SUNG et al., 

2003). Para alguns autores, o controle local da doença é conseguido com cirurgia combinada

com radioterapia, mas recorrências metastáticas à distância são pobremente controladas e 

representam a maior fonte de insucessos no tratamento (FORDICE et al., 1999).

De acordo com Cohen et al. (2004), a maioria dos autores concorda que o CAC é 

sensível à radioterapia, mas não radiocurável, contudo vários estudos têm indicado que  a 

terapia combinada pode oferecer um melhor controle local e possivelmente uma

sobrevivência prolongada e este autor recomenda radioterapia pós-cirúrgica nos casos que 

apresentam invasão perineural, margens cirúrgicas positivas, tumores em estágio T2 ou 

maiores e metástase regional.

A raridade de metástases para os linfonodos sugere que a dissecção radical dos 

nódulos linfáticos provavelmente é desnecessária e o valor da quimioterapia adjuvante após a 

cirurgia ainda não foi sistemicamente explorada (ALEXANDER et al., 1996). O aparecimento

de metástases é imprevisível, podendo desenvolver-se a despeito do controle local e regional 

da doença (SHIRAI et al., 2003). O comportamento clínico do CAC com recorrência local e 

metástases à distância tardias torna necessária a realização de exames periódicos por toda a 

vida do paciente (KOKEMUELER et al., 2004).
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Geralmente, o subtipo histológico sólido, a presença de tumor nas margens da 

ressecção e estágio tumoral avançado constituem características de um pobre prognóstico 

(SUNG et al., 2003). Além destes Licitra et al. (2003) citam também a invasão perineural e 

Fordice et al. (1999) relatam o aparecimento em glândulas salivares menores e a presença de 

metástase cervical como fatores prognósticos clínicos negativos.

2.4- MATRIZ EXTRACELULAR (MEC)

2.4.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS

A matriz extracelular (MEC) é composta de uma rede complexa de macromoléculas,

constituída por várias proteínas e polissacarídeos que são secretados localmente e arranjados 

em uma rede organizada. Atua como mecanismo de suporte, ancoragem celular, 

compartimentalização do tecido em reservatórios de substâncias produzidas pelas células, 

regulação da expressão gênica, medeia a ligação celular e participa da filtração de sais e 

pequenas moléculas (ALBERTS et al., 1997).

As duas principais macromoléculas que compõem a MEC são as cadeias de 

polissacarídeos da classe chamada glicosaminoglicanas, que em geral se encontram ligadas 

covalentemente às proteínas na forma de proteoglicanas e as proteínas fibrosas de 2 tipos 

funcionais, ou seja, predominantemente estruturais (colágeno e elastina) e predominantemente

adesivas (laminina, fibronectina e tenascina). Dentre as glicosaminoglicanas encontra-se o 

ácido hialurônico, sulfato de condroitina, sulfato de dermatana, sulfato de heparana e sulfato 

de queratana (ALBERTS et al., 1997).

A membrana basal é um tipo de MEC especializada, ubíqua, fina e flexível que limita

lençóis de células epiteliais separando-os do tecido conjuntivo. Pelo menos alguns, se não 

todos os componentes presentes na MEC são secretados pelas células aderidas à matriz, ou 

seja, células epiteliais, endoteliais, musculares, adiposas e células de Schwann. A MEC não 
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age apenas passivamente suportando tais células, mas também fornece a elas informações que 

modificam seu comportamento (RAITZ, MARTINS, ARAÚJO, 2003).

Lohikangas, Gullberg e Johansson (2001) afirmam ainda que a membrana basal é uma

lâmina fina de MEC especializada disposta subjacentemente a certos tipos celulares, incluindo 

células epiteliais, endoteliais e musculares, sendo o colágeno IV, a laminina e o nidogênio, 

seus principais componentes, os quais são quase exclusivamente encontrados na membrana

basal.

Conforme McMillan, Akiyama e Shimizu (2003) pelo menos 6 formas de colágeno IV 

têm sido identificadas em vários tecidos, sendo as mais abundantes as cadeias 1(IV) e a 

2(IV), presentes em todas as membranas basais. As lamininas são componentes cruciais da 

zona de membrana basal, que junto com o colágeno IV, formam o arcabouço básico para 

todas as membranas basais, inclusive a epidérmica. Múltiplas isoformas de laminina são 

expressas na zona de membrana basal epidérmica e destas, a laminina 5, 6 e 10 são as 

principais. Esta diversidade estrutural das cadeias de laminina permite funções altamente

especializadas.

2.4.2- COMPONENTES DA MATRIZ EXTRACELULAR (MEC) LIGANTES  PARA 

AS INTEGRINAS 2 1, 3 1 e 5 1

As moléculas da MEC servem como ligantes para determinadas integrinas receptoras na 

superfície celular. As integrinas são glicoproteínas transmembrana que medeiam a adesão 

célula-célula e célula-MEC. A interação entre estas 2 moléculas é crucial em diversos 

processos tanto fisiológicos quanto patológicos. Dentre os diversos ligantes da MEC às 

integrinas receptoras, o colágeno IV liga-se preferencialmente às integrinas 1 1 e 2 1, a 

laminina tem uma grande afinidade pela integrina 3 1 e a fibronectina tem como receptor 

principal  a integrina 5 1 (KREIDBERG, 2000).
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Conforme Wernert (1997) por um longo período, as células tumorais eram o maior foco de 

interesse das pesquisas sobre neoplasias e o estroma era considerado um componente reativo 

sem maior significado. Atualmente, o estroma tumoral é considerado como a parte integrante 

das neoplasias desempenhando o papel  principal em vários passos da cascata metastática.

Sabe-se ainda que a membrana basal também forma uma barreira contra a disseminação das 

células tumorais malignas e sua destruição favorece a progressão tumoral (KÄRJÄ, 

SYRJÄNEN, SYRJÄNEN, 1995; SHINTANI et al., 1997; FÉLIX et al., 1999).

Os componentes estruturais mais importantes da membrana basal são o colágeno IV e a 

laminina. As moléculas de colágeno tipo IV agrupam-se em uma camada como um feltro ou 

rede que forma a parte principal da lâmina basal. As lâminas basais são camadas finas e 

flexíveis formadas por uma MEC especializada localizada sob todas as camadas celulares 

epiteliais e vasos, compostas principalmente por colágeno IV, sulfato de heparana, laminina e 

entactina (ALBERTS et al., 1997).

As glicoproteínas não-colagênicas da MEC mais estudadas são a fibronectina e a laminina,

sendo a primeira predominante no tecido mesenquimal e a segunda restrita à membrana basal. 

Ambas são importantes para adesão e migração celular, diferenciação e morfogênese em

numerosos sistemas segundo relatos de Chiquet-Ehrismann et al. (1988).

A laminina é a glicoproteína não-colagênica mais abundante na membrana basal, tendo como

função principal servir de ponte entre as células e a membrana basal. Além disso regula várias 

funções biológicas, como adesão celular, proliferação, diferenciação, forma celular e 

migração. A família das lamininas de adesão compreende pelo menos 11 isoformas que são 

compostas de trímeros  de cadeias ,  e , as quais diferem nas propriedades físicas, 

distribuição tecidual e atividades biológicas (POULIOT, NICE, BURGESS, 2001).

De acordo com Alberts et al. (1997) a fibronectina representa uma glicoproteína presente na 
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matriz extracelular que apresenta sítios de ligação para colágeno, heparina e receptores de 

superfície celular. Existem várias formas de fibronectina: plasmática, que é solúvel e circula 

no sangue e outros líquidos corporais, filamentosa oligomérica, a qual é encontrada nas 

superfícies celulares e as poliméricas, que são altamente insolúveis, presentes na MEC.

As fibronectinas são sintetizadas por uma ampla variedade de células in vitro, sendo 

os fibroblastos e as células endoteliais os maiores sítios produtores, mas as células epiteliais 

também sintetizam em pequena quantidade. Desempenha um papel importante na cicatrização 

de feridas, auxílio na adesão plaquetária, fagocitose, migração e proliferação celular, bem

como na embriogênese e regeneração neural (MOHRI, 1996).

As moléculas da MEC, fibronectina e laminina, são muito discutidas no processo de 

diferenciação. A fibronectina é uma molécula de adesão célula-célula e célula-matriz ubíqua, 

que preferencialmente influencia a migração e a proliferação celular, além da diferenciação 

precoce. Ao contrário, a laminina parece ser mais relacionada à diferenciação celular 

avançada e é encontrada quase exclusivamente na membrana basal, como parte de uma matriz

estrutural especializada (KOSMEHL, BERNDT, KATENKAMP, 1996).

A invasão celular é um comportamento característico dos tumores malignos e a interação 

entre o tecido hospedeiro e o tecido neoplásico ocorre de formas diversas. O tecido 

hospedeiro pode ser pouco celularizado, de forma que a invasão resulta principalmente da 

interação das células invasoras com elementos da MEC ou a invasão pode ocorrer em tecidos 

densamente celularizados, onde a interação célula-célula entre as células do tecido hospedeiro 

e as do tecido invasor são importantes, conforme relatos de Armstrong e Armstrong (2000), 

os quais afirmaram que em certas circunstâncias, a presença da fibronectina na matriz

promove a invasão, enquanto em outras, previne a invasão. Essa distinção, segundo os 

autores, parece estar na dependência se o tecido invasivo está migrando junto a uma MEC 
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acelular, onde a fibronectina promoveria a invasão ou se a invasão envolve um tecido 

densamente celular, onde a fibronectina estabilizaria a interface dos tecidos em contato, 

prevenindo a invasão.

Os processos de morfogênese e citodiferenciação são parcialmente interligados e ambos são 

modulados, ao menos em parte, por componentes da MEC, onde os colágenos I, III e IV, a 

laminina e o sulfato de condroitina, componentes da matriz, desempenham um papel 

importante no controle da morfogênese glandular conforme relatos de Cutler (1990).

2.4.3- COMPONENTES DA MEC EM ADENOMA PLEOMÓRFICO E CARCINOMA

ADENÓIDE CÍSTICO

Segundo Raitz, Martins e Araújo (2003) muitos estudos em glândulas salivares têm

demonstrado um papel para a MEC na morfogênese e diferenciação destas glândulas, 

particularmente a laminina e o colágeno IV. Nos tumores de glândula salivar, os estudos têm

freqüentemente se focado na participação destes componentes no estroma do adenoma

pleomórfico e CAC ou em sua membrana basal.

Estudos sobre progressão tumoral têm demonstrado a destruição ou perda da 

membrana basal durante o processo de invasão em tumores de glândula salivar (SHINTANI et 

al., 1997).

É muito importante a produção de moléculas da MEC em adenoma pleomórfico e os 

efeitos que isto impõe na variação histomorfológica deste tumor. Várias pesquisas têm

demonstrado a síntese de colágeno, elastina, laminina, integrinas e proteoglicanas, 

freqüentemente em quantidades consideráveis, principalmente pelas células basais/ 

mioepiteliais neoplásicas. A produção destes materiais e a separação gradual de células basais 

e mioepiteliais, são instrumentos no desenvolvimento dos estromas do tipo mixomatoso e 

condróide em adenomas pleomórficos. A síntese contínua destes materiais leva à separação 
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das células não-luminais tumorais e seu eventual isolamento na matriz mixóide (DARDICK, 

1996).

A MEC é provavelmente o principal fator regulador do amplo espectro histológico do 

adenoma pleomórfico e dentre os componentes da matriz, as proteínas da membrana basal 

têm sido citadas como um importante fator regulador do fenótipo do adenoma pleomórfico, de 

acordo com Jaeger et al. (1997), os quais estabeleceram uma linhagem celular derivada do 

adenoma pleomórfico (células AP2), caracterizadas como células “mioepiteliais-like” através 

da microscopia eletrônica de transmissão e imuno-histoquímica. Eles estudaram a resposta 

dessas células às proteínas da membrana basal em um meio de cultura e verificaram que a 

maior parte da diversidade histológica do adenoma pleomórfico depende das interações 

espaciais diferentes entre estas células tumorais “mioepiteliais-like” e proteínas da MEC.

Diversos estudos já foram realizados visando observar a expressão dos componentes da MEC 

em diversos processos patológicos, dentre estes, nas neoplasias benignas e malignas de 

glândula salivar (TOTO, HSU, 1985; SAKU et al., 1990; SOINI et al., 1992; CHENG et al., 

1992; LUO et al., 1993; SHIRASUNA, SAKAI, 1993; SUNARDHI-WIDYAPUTRA, VAN 

DAMME, 1993; SHRESTHA et al., 1994; KÄRJÄ, SYRJÄNEN, SYRJÄNEN, 1995; 

QUEIROZ, SOUZA, FREITAS 1997; SHINTANI et al., 1997; FÉLIX et al., 1999; 

FREITAS, JAEGER, JAEGER, 1999; TIAN, WANG, ZHANG, 1999; CASTILHO et al., 

2000; BENTO, 2002; RAITZ, MARTINS, ARAÚJO, 2003; FREITAS et al., 2004).

Toto e Hsu (1985) realizaram um estudo imuno-histoquímico em 13 casos de adenoma

pleomórfico de glândula salivar menor, onde verificaram que a fibronectina e a laminina

foram encontradas na membrana basal das estruturas adenóides ou nas células dos cordões 

sólidos na área mixóide e condróide, aparentemente produzidas pelas células mioepiteliais

neoplásicas, pois estas duas glicoproteínas foram também detectadas nas células mioepiteliais
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individuais na área mixocondróide. A fibronectina também foi detectada no lúmen das 

estruturas adenóides.

Saku et al. (1990) com o intuito de determinar a participação da membrana basal na 

formação do estroma do adenoma pleomórfico, examinaram 30 casos deste tumor, utilizando 

marcadores imuno-histoquímicos para colágeno IV, laminina, sulfato de heparana e entactina. 

O colágeno IV e a laminina foram mais intensamente localizados nos estromas do tipo 

hialino, fibroso e condróide, enquanto o sulfato de heparana foi mais proeminente nas áreas 

mixóides. Os resultados sugeriram que o estroma contém componentes da membrana basal, os 

quais possivelmente são biossintetizados pelas células epiteliais tumorais com a variação do 

estroma sendo dependente da proporção local de cada conteúdo da membrana basal.

A distribuição de fibronectina no adenoma pleomórfico foi investigada por Luo et al. 

(1993) em 40 casos, onde verificaram que o adenoma pleomórfico apresentou poucas células 

positivas para fibronectina com uma distribuição dispersa ou isolada dentro dos elementos

epiteliais tumorais nas áreas ducto-tubulares e áreas sólidas das estruturas tumorais; já as 

células mioepiteliais modificadas e as células luminais das estruturas ducto-tubulares 

reagiram fortemente à fibronectina. Nas áreas hialinas, mixóides e condróides, as células 

mioepiteliais expressaram uma forte reatividade para fibronectina, mas com marcação difusa 

nas áreas mixóides e condróides. Os resultados sugeriram que a fibronectina desempenha um

importante papel  na interação entre a célula tumoral e a matriz extracelular, produzindo a 

complexa diversidade histológica apresentada pelos adenomas pleomórficos.

Queiroz, Souza e Freitas (1997) realizaram um estudo imuno-histoquímico em 13 casos de 

adenoma pleomórfico, sendo 7 casos na parótida e 6 nas glândulas salivares menores, para 

analisar a distribuição e o comportamento da membrana basal, através de marcadores para 

colágeno IV e laminina, onde constataram em seus resultados que não houve diferença de 
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marcação quando comparados casos em glândula salivar maior e menor. A marcação para 

laminina foi mais efetiva em torno das estruturas ductiformes e dos grupamentos de células 

poligonais, enquanto que o colágeno IV se expressou como uma lâmina densa em torno dos 

grupamentos de células poligonais e nos estromas do tipo fibroso e hialino. O estroma hialino, 

quando comparado aos demais, exibiu uma marcação mais intensa e homogênea para os dois 

marcadores.

Félix et al. (1999) realizaram um estudo imuno-histoquímico em uma série de 53 

casos de adenomas pleomórficos e 16 casos de carcinomas ex-adenomas pleomórficos, para 

investigar o padrão de distribuição da laminina e do colágeno IV na membrana basal e 

compartimentos intersticiais e suas potenciais relações com o comportamento metastático do 

carcinoma ex-adenoma pleomórfico. No grupo dos adenomas pleomórficos, houve expressão 

da laminina  e do colágeno IV em torno dos agregados celulares em 47,2% e 56,6% dos casos 

respectivamente e em torno  de células isoladas em 30,2% e 26,4%, respectivamente. No 

compartimento intersticial, foi evidenciada pouca expressão para laminina na matriz fibro-

hialina dos adenomas pleomórficos (19,2%) ao contrário dos carcinomas ex-adenomas

pleomórficos que exibiram positividade em 75% dos casos, sendo a diferença estatisticamente

significativa (p< 0,001). No grupo dos carcinomas ex-adenomas pleomórficos uma diferença 

estatisticamente significativa foi encontrada em relação aos depósitos de colágeno IV em

torno dos agregados celulares entre neoplasias metastatizantes e não- metastatizantes (p< 

0,001). Os resultados sugeriram que a laminina e o colágeno IV estão envolvidos no processo 

de transformação maligna do adenoma pleomórfico e sua progressão biológica.

Conforme os achados de Bento (2002), a expressão da fibronectina em adenomas

pleomórficos de glândula salivar maior e menor apresentou intensidade variável, sendo 

predominante nas áreas que circundavam os ninhos de células neoplásicas, no estroma do tipo 
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fibroso e em torno do estroma do tipo condróide presentes nos tumores.

Castilho (2000) analisou a expressão do CD 44 e do ácido hialurônico em adenoma

pleomórfico de glândula salivar maior e menor. O CD 44 é uma glicoproteína transmembrana

que tem sido associada à progressão tumoral e metástase de alguns tumores, sendo o principal 

receptor para o ácido hialurônico, molécula componente da MEC, além de servir de receptor 

para outros componentes da MEC como laminina, fibronectina, colágeno tipos I e IV. O 

adenoma pleomórfico apresenta a maioria dessas substâncias na sua matriz extracelular. Os 

resultados demonstraram que nos adenomas pleomórficos originados em glândulas salivares 

menores a marcação para o CD 44 foi mais marcante e definida na membrana das células do 

que naquelas células dos tumores de glândula maior e uma co-localização do CD 44 e do 

ácido hialurônico em várias células neoplásicas, em especial nos lençóis celulares foi também

identificada. O autor sugeriu que a interação entre o CD 44  e o ácido hialurônico pode estar 

relacionada com a tumorigênese do adenoma pleomórfico, bem como com a infiltração local 

que as neoplasias de glândula salivar menor apresentam.

Alguns autores têm relatado que a distribuição da MEC e a destruição da mesma em torno 

das células do CAC presumivelmente ajudam em sua invasividade e potencial metastático.

Outros relatos indicam que a MEC está relacionada ao mecanismo de invasividade agressiva 

das células do CAC. E outros ainda têm sugerido que estas células produzem laminina,

colágeno IV, fibronectina e outros substratos para invasão. Além disso, as células tumorais do 

CAC têm mostrado uma tendência  para infiltrar através dos tecidos ricos em membrana

basal, tais como, nervos periféricos, vasos sanguíneos e músculos esqueléticos (SHINTANI et 

al., 1997).

Shirasuna e Sakai (1993) demonstraram que uma linhagem de células derivadas de um CAC 

produziam uma grande quantidade de substâncias constituintes da MEC, como laminina,

46



47

colágeno IV e fibronectina. Cheng et al. (1992) também encontraram MEC nos espaços 

pseudocísticos e em torno dos ninhos tumorais no CAC. Os autores concluíram que as células 

do CAC produzem substâncias da MEC para infiltrar os tecidos ricos em membrana basal. 

Shintani et al. (1997) em seu estudo, observaram uma marcação imuno-histoquímica contínua 

para laminina, colágeno IV e fibronectina nas áreas centrais do CAC, enquanto que nas áreas 

invasivas essa marcação era descontínua ou ausente. Eles verificaram que a laminina e o 

colágeno IV foram expressos como uma forte linha contínua na periferia das ilhas tumorais e 

dentro dos espaços pseudocísticos no subtipo cribriforme, tanto nas áreas centrais quanto nas 

áreas invasivas do tumor.

De acordo com Freitas, Jaeger e Jaeger (1999) as células do CAC são envolvidas por grande 

quantidade de MEC e a interação célula/MEC pode determinar diretamente o fenótipo celular 

pela regulação da expressão de determinados genes. Dessa forma, a MEC pode desempenhar

o papel de fator regulador do fenótipo do CAC. O processo de interação célula/ MEC é 

mediado por receptores de membrana e existem diversos receptores para MEC, incluindo 

integrinas, cujo domínio extracelular interage com componentes da MEC e o domínio

intracelular interage com componentes do citoesqueleto de actina.

Tian, Wang e Zhang (1999) avaliaram a expressão imuno-histoquímica de proteínas da 

membrana basal, tais como, colágeno IV, fibronectina, laminina e sulfato de heparana em

CACs, correlacionando esta expressão com a diferenciação e o prognóstico destes tumores.

Eles verificaram que o padrão cribriforme obteve uma expressão mais forte e o tipo sólido 

mais fraco, sendo a fibronectina mais fracamente expressa em todos os subtipos e concluíram

que quanto menos as células eram diferenciadas mais fraca era a expressão das 4 proteínas 

pesquisadas e que as proteínas da membrana basal podem ser consideradas como uma das 

bases para se avaliar o prognóstico do CAC.
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França et al. (2000) afirmam que as células do CAC apresentam uma tendência a proliferar 

em contato com a membrana basal, a qual pode ser  responsável por sua aparência 

morfológica e comportamento clínico e estas células possuem uma importante afinidade por 

tecidos ricos em membrana basal. As células do CAC expressam também a N-CAM, um

receptor de membrana da superfamília dos genes da imunoglobulina, que é expressa em uma

ampla variedade de células, especialmente aquelas de origem neural e mesenquimal, sendo 

também uma molécula envolvida na invasão perineural tumoral em vários tumores. A 

distribuição desta molécula nas células do CAC é modulada pela laminina, o principal 

componente da membrana basal neural.

Em seu estudo abordando a participação de alguns componentes da MEC em tumores de 

glândula salivar,  Raitz, Martins e Araújo (2003), verificaram a presença da laminina e do 

colágeno IV em torno das estruturas tubulares e na periferia dos lençóis sólidos do adenoma

pleomórfico. Todos os tipos de estroma deste tumor também foram positivos para estes 

marcadores. A expressão da fibronectina seguiu o padrão apresentado pela laminina e pelo 

colágeno IV, porém houve uma reatividade mais forte para esta proteína no estroma,

principalmente naqueles do tipo mixóide. Nos CACs do subtipo tubular a laminina, o 

colágeno IV e a fibronectina foram positivos em torno das estruturas tubulares e também no 

estroma. No subtipo cribriforme, a laminina e o colágeno IV foram positivos em torno dos 

cilindros e ocasionalmente entre eles; além disso foram difusamente distribuídos dentro dos 

espaços pseudocísticos delimitando suas bordas, já a fibronectina foi positiva no estroma, mas

negativa nos espaços pseudocísticos. Todos os marcadores foram encontrados na MEC que 

separa grandes lençóis sólidos no subtipo sólido.

Raitz, Martins e Araújo (2003), verificaram também a interrupção da membrana basal em um

caso de adenoma pleomórfico onde as células fusiformes eram predominantes. Neste caso, o 
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colágeno IV e a laminina foram expressos em torno das células individuais. Os autores 

relataram que estudos ultraestruturais mostrando que a membrana basal apresenta-se 

segmentada em adenomas pleomórficos corroboram os seus achados. Eles ainda reportaram

que a membrana basal segmentada não confinaria as células mioepiteliais, permitindo

numerosas interações entre estas células e as moléculas morfo-regulatórias presentes no tecido 

conjuntivo, permitindo dessa forma, a produção da grande variedade de estroma vista no 

adenoma pleomórfico.

Ainda de acordo com Raitz, Martins e Araújo (2003), a interrupção da membrana basal não 

foi observada nos casos de adenocarcinoma polimorfo de baixo grau de malignidade e 

carcinoma adenóide cístico avaliados. Ao contrário, detectou-se um aumento na quantidade de 

membrana basal, implicando que a célula se utiliza disto para se aderir e migrar, através do 

rearranjo de integrinas na superfície celular, invadindo outras estruturas, o que poderia 

explicar a afinidade destes tumores pela membrana basal de vasos e nervos.

Segundo Freitas et al. (2004) a MEC não é um mero arcabouço para as células; ela 

desempenha funções biológicas críticas, dentre estas ela pode influir na proteólise. No CAC, o 

exame morfológico mostra que a laminina circunda as ilhas tumorais e estudos têm mostrado

que as próprias células neoplásicas secretam a laminina, a qual é degradada depois pelas 

metaloproteinases de matriz. Este processo se dá pela formação de fragmentos de laminina,

alguns ricos em peptídeos bioativos, os quais podem regular o comportamento celular. Estes 

mesmos autores realizaram um estudo com a SIKVAV, um fragmento peptídico da laminina

que tem a capacidade de promover supraregulação de metaloproteinases e auxiliar a 

angiogênese, em uma linhagem de células derivadas do CAC, denominada CAC2. Eles 

concluíram que a SIKVAV pode induzir a formação pseudocística no CAC, através do 
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aumento da secreção de metaloproteinases 2 e 9, pois observaram que a mesma regula a 

morfologia e atividade de protease das células CAC2.

Shirai, Furukawa e Yoshizaki (2003) estudaram a expressão de ICAM-1 (molécula de 

adesão intercelular-1) nas células de CAC de cabeça e pescoço. Esta proteína, foi 

primeiramente descrita como um potencial ligante para LFA-1 (antígeno associado à função 

linfocítica-1) que é expresso na superfície de linfócitos, células natural killer (NK) e 

monócitos/macrófagos. A expressão reduzida de ICAM-1 em células tumorais poderia 

prevenir os linfócitos T-citotóxicos, as células NK e os macrófagos de ligarem-se através da 

interação ICAM-1/LFA-1, o que pode contribuir para o escape destas células do sistema de 

vigilância imune do hospedeiro. Eles observaram que houve uma expressão reduzida  de 

ICAM-1 nas células do CAC  que foi associada com o aumento da incidência de metástase à 

distância e com um pior prognóstico para  CAC de cabeça e pescoço. Além disso, verificaram

também a diminuição de linfócitos T citotóxicos e células NK, sugerindo que a diminuição da 

expressão de ICAM-1 pode capacitar as células tumorais a escapar da vigilância imune, onde 

estas células desempenham um importante papel.

Perschbacher, Jackson-Boeters e Daley (2004) pesquisaram a expressão e a distribuição de 

moléculas de adesão neural (NCAM), HCAM (CD44), molécula de adesão de células 

endoteliais e plaquetas (PECAM-1) e molécula de adesão intercelular (ICAM-1) em adenoma

pleomórfico, CAC, adenocarcinoma polimorfo de baixo grau, carcinoma mucoepidermóide,

carcinoma de células acinares e adenocarcinoma. Eles verificaram que NCAM, HCAM e 

ICAM-1 foram freqüentemente expressos pelas células neoplásicas, mas não houve correlação 

com a invasão perineural, com o comportamento tumoral ou com o prognóstico do paciente. 

PECAM-1 foi raramente e apenas focalmente expressa em 3 casos e foi relacionado com

invasão vascular e pobre prognóstico para os pacientes.

50



51

A perda, separação ou destruição da membrana basal é associada com o processo de 

invasão da maioria dos tumores malignos. O CAC, ao contrário, mostra aumento desta 

membrana e uma afinidade por proteínas da membrana basal, implicando que as células 

tumorais tiram vantagem desta estrutura para migrar e invadir (LODUCCA et al., 2000b).

2.5- INTEGRINAS

             2.5.1- CONSIDERAÇÕES GERAIS

A adesão celular é um evento fisiológico chave que está intimamente relacionado a 

quatro outros importantes processos celulares: migração, proliferação, diferenciação e morte.

Qualquer alteração na adesão celular traz conseqüências para o comportamento celular 

podendo até mesmo resultar na indução da morte celular. As moléculas de adesão celular 

compreendem mais de 3% das proteínas codificadas pelo genoma humano. Diferentes vias de 

transdução vêm sendo descobertas e parcialmente elucidadas e as moléculas de adesão celular 

estão sendo cada vez mais implicadas em várias doenças. As pesquisas em adesão celular 

focam duas áreas: adesão intercelular e adesão célula-substrato e é um campo extremamente

complexo, devido não apenas ao grande número de famílias de moléculas envolvidas, mas

também porque seus mecanismos regulatórios são bastante diversos (THIERY, 2003).

As interações adesivas entre as células e a MEC circundante desempenham um papel 

crítico no desenvolvimento e em uma variedade de eventos fisiológicos e patológicos. A 

maior classe de receptores de superfície que medeia a adesão célula-MEC é a família das 

integrinas (AZUMA et al., 1996; YANG et al., 1999).

Segundo Thiery (2003) os receptores de superfície para vários componentes da matriz

extracelular eram desconhecidos até os anos 80, quando a primeira integrina receptora foi 

descoberta e Darribère et al. (2000) relatam que desde 1980, as integrinas têm sido 
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identificadas em vertebrados, insetos, nemátodos, coral e esponjas.

As integrinas são envolvidas em muitos processos importantes, como diferenciação, 

migração celular, cicatrização de feridas, trombose, hemostasia, metástase e funções do 

sistema imune (DICKESON et al., 1999), além do processo de morte celular programada

(MEREDITH, SCHWARTZ, 1997; LIU, CALDERWOOD, GINSBERG, 2000, 

GOTTSCHALK, KESSLER, 2004).

As integrinas são uma grande família de proteínas heterodiméricas transmembrana e são 

compostas de subunidades  e  ligadas não covalentemente, estando envolvidas na adesão 

célula-célula e célula-MEC (DIPERSIO et al., 1997; MIZEJEWSKI, 1999; HEINO, 2000; 

WHITTARD, AKIYAMA, 2001). As subunidades  variam em tamanho de 120 a 180 kD e 

as subunidades  de 90 a 110 kD. Muitas subunidades das integrinas associam-se com mais de 

uma subunidade  ou  resultando em um grande número de diferentes integrinas 

(DICKESON et al., 1999).

Segundo Yang et al. (1999), Nykvist et al. (2000) e Sheppard (2000), 18 diferentes 

subunidades  e 8 subunidades  podem formar dímeros em 24 diferentes combinações.

Muitas destas integrinas podem se ligar a mais de um ligante e a maioria dos ligantes pode ter 

afinidade por múltiplas integrinas. As integrinas, em sua maioria, são expressas em uma

ampla variedade de células e a maioria das células expressa diversas integrinas (MOHRI, 

1996; DARRIBÈRE et al., 2000; THIERY, 2003).

 A associação /  determina a especificidade dos heterodímeros de integrinas para várias 

proteínas da MEC. Todas as cadeias  têm um longo domínio extracelular contendo várias 

regiões de ligação aos cátions e seu domínio intracelular é relativamente curto. As cadeias 

também têm um longo domínio extracelular com seqüências de aminoácidos repetitivas 

contendo um alto número de resíduos de cisteína e seu domínio intracelular é relativamente
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grande. O domínio extracelular medeia a interação com componentes da MEC ou com outros 

receptores da membrana plasmática, já o intracelular interage com componentes da actina do 

citoesqueleto, bem como com proteínas transdutoras de sinal, como as proteínas quinases e 

proteínas de ligação ao cálcio (THOMAS, JONES, SPEIGHT, 1997).

 A cadeia  tem entre 1008 a 1152 aminoácidos com uma região citoplasmática de 22 a 32 

aminoácidos e uma parte transmembrana de  20 a 29; já a cadeia  tem em torno de 770 

aminoácidos, tendo a região citoplasmática de 20 a 50 e a parte transmembrana de 26 a 29 

aminoácidos. As partes extracelulares das subunidades  e  interagem uma com a outra, 

criando um heterodímero funcional. Ambas as subunidades contêm pontes dissulfeto, 

protegendo-as da proteólise (SIEBERS et al., 2005).

A maioria das integrinas liga-se à seqüência peptídica Arg-Gly-Asp (RGD) que pode ser 

encontrada em muitas proteínas da matriz (THOMAS, JONES, SPEIGHT, 1997). A 

seqüência tripeptídica de RGD, identificada inicialmente na fibronectina, é reconhecida por 

várias integrinas ( 5 1 e a maioria das v ). Outras integrinas reconhecem diferentes 

seqüências, como a 2 1 que se liga à seqüência Asp-Gly-Glu-Ala (DGEA) no colágeno I 

(MOHRI, 1996; SIEBERS et al., 2005).

Dentre os ligantes da MEC para as integrinas, se encontram a fibronectina, laminina, vários 

tipos de colágeno, trombospondina, vitronectina e fator de Von Willebrand (MOHRI, 1996; 

THOMAS, JONES, SPEIGHT, 1997; HEINO, 2000). Mizejewski (1999) acrescenta ainda a 

tenascina, kalinina, entactina, moléculas de adesão intercelular (ICAM) e moléculas de adesão 

de células vasculares (VCAM), além de associações com algumas proteínas associadas ao 

citoesqueleto citoplasmático, tais como a actina, vinculina, talina, -actinina e proteínas 

dependentes de cálcio, como a calreticulina.
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2.5.2- INTERAÇÕES ENTRE COMPONENTES DA MEC E SUAS INTEGRINAS 

RECEPTORAS

Acredita-se que a interação entre a integrina e seus ligantes desencadeia uma série de eventos 

capazes de modular a expressão gênica, proliferação, diferenciação e sobrevivência celular 

(KAWANO et al., 2001).

O complexo processo de metástase das células tumorais consiste em uma série de 

passos inter-relacionados e seqüencialmente ligados. Durante estes passos, várias interações 

acontecem entre as células tumorais, envolvendo principalmente moléculas de adesão de 

superfície celular e várias destas moléculas de adesão estão envolvidas nesta cascata 

metastática incluindo selectinas, integrinas, membros da superfamília das imunoglobulinas,

caderinas e CD44 (KARMAKAR, MUKHERJEE, 2003).

Durante a invasão e metástase de células neoplásicas malignas, o rearranjo e a dispersão 

celular são processos importantes e a dispersão destas células envolve 2 componentes

principais: aumento na motilidade e perda da adesão célula-célula e as integrinas são um dos 

fatores que promovem a adesão celular, mediada pelas caderinas e a tração e direção da 

motilidade celular via sua interação com a MEC (KAWANO et al., 2001).

 A metástase tumoral é um processo durante o qual muitas interações entre as células tumorais

e a MEC são importantes e as integrinas desempenham uma crucial função neste processo. 

Quando as células cancerosas tornam-se metastáticas, elas alteram sua afinidade pela MEC e 

algumas destas mudanças são mediadas por alterações na expressão das integrinas, onde, de 

forma geral, a expressão aumentada de integrinas tem sido correlacionada com o fenótipo 

metastático (HAN et al., 2003).

Complexos múltiplos, compreendendo mais de 100 proteínas, podem formar o 
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domínio da  interface integrina-citoplasma. Estes contatos de adesão formam-se em sítios 

específicos com os substratos. Eles são chamados complexos focais, adesões focais e adesões 

fibrilares. Cada contato adesivo envolve um conjunto de diferentes populações de proteínas 

citoplasmáticas de acordo com sua estrutura e função em  locomoção ou aquisição de um

estado estacionário (THIERY, 2003).

Segundo Wozniak et al. (2004) adesões focais são sítios onde as adesões mediadas por 

integrinas e proteoglicanas ligam-se ao citoesqueleto de actina. Elas têm diversos 

componentes que incluem moléculas de arcabouço, GTPases e algumas enzimas como

quinases, fosfatases, proteases e lípases. As células respondem à matriz através de diversas 

propriedades bioquímicas e biofísicas utilizando a adesão focal como um sítio combinatório

para criar diferentes complexos de sinalização, assim, a exata composição de uma dada 

adesão focal regulará comportamentos celulares, como adesão, migração, proliferação e 

diferenciação.

Segundo Kawano et al. (2001), alguns relatos mostram que as células em seu estado 

estacionário são ancoradas ao substrato primariamente pelas adesões focais, enquanto que no 

estado de locomoção as células interagem mais uniformemente com o substrato através de 

amplos contatos próximos, desenvolvendo adesões focais mínimas.

Os domínios citoplasmáticos das integrinas desempenham um papel central nas 

funções celulares mediadas por integrinas, através de sua interação com o citoesqueleto, 

moléculas de sinalização e outras proteínas celulares. Estes domínios transduzem sinais de 

fora e de dentro das células, através das denominadas sinalização “outside in” e “inside out”. 

As cadeias  das integrinas, por exemplo, interagem com proteínas ligantes de actina, como a 

talina e a filamina, as quais produzem ligações mecânicas com o citoesqueleto (LIU, 

CALDERWOOD, GINSBERG, 2000).
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Vários componentes estruturais ligam as cadeias citoplasmáticas das integrinas ao 

citoesqueleto de actina, incluindo paxilina, talina, -actinina e filamina. A paxilina 

desempenha um papel central nas adesões focais, podendo também ser recrutada para os 

complexos adesivos por ligar-se diretamente à cadeia citoplasmática das integrinas 1 e 4.

A talina, é outro componente chave das adesões focais, sendo considerada um importante

regulador da ativação da sinalização “inside-out” das integrinas. A -actinina liga-se à cadeia 

citoplasmática da integrina e desempenha um papel crucial na manutenção da ligação actina-

integrina e nas adesões focais, sendo também associada com a adesão dependente de força, 

um processo que envolve aglomeração de integrinas. A filamina liga-se à cadeia 

citoplasmática da 1 e 7 e quando ligada, inibe a migração celular, provendo outro exemplo

de como ligações integrina-citoesqueleto específicas podem regular o comportamento celular 

(WOZNIAK, et al., 2004).

De acordo com Siebers et al. (2005) após a união a um ligante, as integrinas se 

aglomeram junto aos contatos focais. Esta é uma área de contato muito próxima entre  a célula 

e a MEC, consistindo de proteínas do citoesqueleto, moléculas adaptadoras e quinases. Após a 

aglomeração, as moléculas sinalizadoras e do citoesqueleto são recrutadas e ativadas, através 

da sinalização “outside-in”. A via de sinalização dentro da célula é complexa e envolve o 

acúmulo de várias proteínas como: quinase de adesão focal (FAK), src e proteínas do 

citoesqueleto. O primeiro passo é a autofosforilação da FAK que é seguida pela fosforilação 

da tirosina e recrutamento de outras proteínas resultando  na alteração da organização do 

citoesqueleto, afetando subseqüentemente a adesão e motilidade celular.

De acordo com Whittard e Akiyama (2001) a interação da integrina com seus ligantes 

pode ser modulada por sinais intracelulares (sinalização “inside out”), tais como ocupação dos 

receptores da proteína G, ativação da proteína quinase C e ativação da 3-quinase fosfatidil-
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inositol. Inversamente, fatores externos como cátions divalentes e anticorpos ativados podem

modular a afinidade de ligação integrina-ligante (sinalização “outside in”).

A motilidade é essencial para vários eventos biológicos importantes como

desenvolvimento embrionário, resposta inflamatória, cicatrização de feridas e metástase

tumoral e durante estes eventos as células estão em contato dinâmico com a MEC através das 

integrinas. As integrinas contribuem de várias maneiras para o processo de migração celular. 

Primeiro, a afinidade das integrinas para proteínas da MEC pode ser modulada por sinais 

intracelulares pelo processo “inside out”; depois, estas integrinas ativadas mobilizam um

diverso complexo de moléculas ao nível da interface célula-substrato, gerando uma variedade 

de sinais intracelulares no processo “outside in”. Por fim, a ponte que as integrinas formam

entre a actina intracelular e a MEC permitem à célula exercer força em seu meio-ambiente e 

essa geração de força é crítica para muitos processos celulares, incluindo um movimento

celular eficiente, conforme os relatos de Holly, Larson e Parise (2000).

A migração é iniciada pela polarização celular e formação de protrusões na borda 

dianteira da membrana, onde as integrinas fixam as protrusões celulares na MEC, interagem

com o citoesqueleto de actina e promovem a associação de muitas moléculas de sinalização 

diferentes nos também chamados contatos focais. Assim, os sinais das integrinas estimulam a 

contração celular, que permite o movimento do corpo celular nos contatos adesivos. 

Finalmente, a parte traseira das células solta-se do substrato pela inativação das integrinas e 

desmontagem do complexo de adesão. As integrinas também facilitam o movimento de 

adesão celular através do tecidos por ativar enzimas de degradação da matriz denominadas

metaloproteinases (BRAKEBUSCH et al., 2002).

As integrinas também podem ser moduladas via ligação com outras integrinas na superfície 

celular. Além disso,  elas são hábeis para cooperar com receptores de fatores de crescimento
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na regulação dos processos celulares. Quando as integrinas se aglomeram e são ativadas pelas 

proteínas da MEC, elas também recrutam receptores de fator de crescimento e amplificam os 

efeitos sinalizadores dos fatores de crescimento. Esta sinergia entre integrinas e receptores de 

fator de crescimento tem mostrado ser de grande importância para a progressão no ciclo 

celular e migração celular (SIEBERS et al., 2005).

As integrinas são amplamente expressas durante o desenvolvimento e estudos 

“knockout” têm identificado um amplo fenótipo de deficiências relacionadas à ausência de 

integrinas em diferentes tecidos. Em muitos casos, contudo, o desenvolvimento de um

determinado tecido segue normalmente sem a presença de integrinas que apresentam ampla

expressão normalmente, enfatizando o fato de que estes receptores funcionam dentro de uma

rede de processos de sinalização “dowstream” de outras integrinas e de outras famílias de 

receptores e que além disso, elas têm a habilidade compensatória inerente, a partir de onde 

provavelmente se reduz o efeito da perda de outras integrinas. As interações recíprocas e 

bidirecionais entre as integrinas e receptores do fator de crescimento desempenham um

importante papel nesta rede de intercomunicação, regulando ambas as vias de sinalização 

destes receptores (FFRENCH-CONSTANT, COLOGNATO, 2004).

Segundo Ffrench-Constant e Colognato (2004) tem sido relatado que o TGF- 1

aumenta a expressão de 5 1 e 2 1 em ceratinócitos. Este aumento na expressão de 

integrinas pode prover uma explicação pelo qual os fatores de crescimento podem maximizar

a resposta em regiões com escassez de MEC. Contrariamente, receptores de fator de 

crescimento, como o c-erbB2, podem promover apoptose em uma linhagem de células 

epiteliais mamárias por reduzir a afinidade e diminuir os sinais de sobrevivência mediado por 

integrinas promotoras de sobrevivência, tal como a 2 1, facilitando a subregulação de sinais 

oriundos de uma farta fonte de MEC como a lâmina basal.
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Conforme Giannelli et al. (2002) as células invasivas do carcinoma hepatocelular 

expressam a integrina 3 1, enquanto as células não invasivas não o fazem. As células 

invasivas do carcinoma hepatocelular secretam níveis abundantes de TGF- 1 ativo em

comparação com as células não invasivas. O TGF- 1 estimula a expressão da 3 nas células 

não invasivas causando a transformação em um fenótipo móvel e invasivo. O mecanismo pelo 

qual a integrina 3 1 modula a migração e a invasão das células cancerígenas não é 

inteiramente conhecido, mas tem se mostrado que esta integrina é implicada na produção e ou 

ativação das metaloproteinases 2 e 9. A regulação da atividade proteolítica é importante para 

permitir que as células do carcinoma hepatocelular penetrem através do tecido circundante, 

que é enriquecido por componentes da MEC como conseqüência da cirrose subjacente e a 

quebra destes tecidos é crucial para a penetração através do tecido peritumoral e 

espalhamento.

Na ausência de contato apropriado com a MEC, as células entram em apoptose  devido 

à ausência de sinais extracelulares que as direcione. Dessa forma, as integrinas, promovem

um tipo de sinal que previne que a célula entre em apoptose, de acordo com relatos de 

Meredith e Schwartz (1997).

De acordo com Shaw (1999) a expressão de uma determinada integrina não confirma

que este receptor seja funcional. Há numerosos exemplos de integrinas inativas que requerem

estímulo exógeno para ativar a ligação aos seus ligantes. Loducca et al., (2003) relatam ainda 

que as integrinas podem estar presentes em uma localização particular sem necessariamente

estar desempenhando uma função crítica, exceto se ocorrer sua ativação.

59



60

2.5.3- INTERAÇÕES ENTRE AS INTEGRINAS: 2 1-COLÁGENO IV, 3 1-

LAMININA E A 5 1-FIBRONECTINA

 A subunidade 1 da integrina é expressa em quase todos os tipos celulares e ela pode se 

complexar com 12 diferentes subunidades . As integrinas 1 incluem todos os receptores 

conhecidos para colágenos nativos e são as integrinas 1 1, 2 1, 3 1, 10 1 e 11 1. As 

integrinas 1 1 e 2 1 são receptores de colágeno amplamente distribuídos, onde a 1 1 está 

presente abundantemente nas células musculares lisas, enquanto a 2 1 está distribuída nas 

plaquetas e nas células epiteliais. Muitos tipos celulares, como fibroblastos, osteoblastos, 

condrócitos e linfócitos podem expressar tanto 1 1 quanto 2 1. A 3 1 também pode ligar-

se ao colágeno, mas funciona mais como um receptor assistente do que um receptor primário

para colágeno (NYKVIST et al., 2000).

Segundo White et al. (2003) o padrão de expressão das integrinas 10 1 e 11 1 sugere que 

elas podem participar no metabolismo de ossos e cartilagens e a expressão diferencial das 

integrinas receptoras de colágeno durante o desenvolvimento pode ser devido a fatores de 

crescimento e diferenciação, tal como o fator transformador de crescimento , regulando sua 

expressão.

Experimentos com cultura de células utilizando as integrinas 1 1 e 2 1, mostraram que 

elas freqüentemente têm efeito oposto nas células. Em células cultivadas dentro de um gel  de 

colágeno tridimensional, a sinalização pela 1 1 tem sido ligada a proliferação celular, 

enquanto a 2 1 regula o remodelamento da matriz (WHITE et al., 2003).

De acordo com Dickeson et al. (1999) as integrinas 1 1 e 2 1 são receptores de superfície 

celular para colágeno e apesar de ambas ligarem-se ao colágeno I e IV, as células que 

expressam a integrina 1 1, preferencialmente se aderem ao colágeno IV, enquanto as que 

expressam a 2 1 têm uma afinidade maior pelo colágeno I.
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 As células epiteliais se polarizam em resposta aos contatos adesivos com o substrato e com as 

células vizinhas. Nas células epiteliais, muitas das integrinas são heterodímeros contendo 1,

incluindo 1 1, 2 1, 3 1 e 6 1, todos receptores para as isoformas do colágeno e 

laminina. Muitas outras células epiteliais expressam 6 4, bem como 5 1 e V 3 (MATLIN 

et al., 2003).

As células epiteliais transportadoras são organizadas em lençóis e túbulos que funcionam

transportando aminoácidos, íons e açúcares contra um gradiente de concentração 

transepitelial. Para realizar estas funções, a membrana plasmática epitelial é dividida em dois 

domínios: a membrana apical que limita o lúmen tubular e a membrana basolateral que entra 

em contato com a lâmina basal. Estes domínios das membranas são morfologicamente e 

bioquimicamente polarizados, com cada um sendo composto de enzimas únicas, sistema de 

recepção e transporte que são separados por junções “tight”, localizados nos limites entre a 

membrana apical e a basolateral. Portanto, a polaridade da superfície celular é requerida para 

a célula exercer funções fisiológicas próprias, segundo Ojakian e Schwimmer (1994).

Estudos implicando as integrinas no desenvolvimento da polaridade das células 

epiteliais baseiam-se na habilidade do colágeno em gel de inverter a organização polar da 

linhagen de células MDCK, que quando crescem em suspensão, formam agregados 

multicelulares orientados com o lado apical para fora e que quando embebidas neste gel de 

colágeno revertem a polaridade. Usando  anticorpos com função bloqueadora contra a 

subunidade 1, mostrou-se que a polaridade reversa era dependente da função da integrina 1.

Em processos análogos, monocamadas confluentes de células MDCK formam estruturas em

dupla camada complexas chamadas tubulocistos, quando em contato com colágeno em gel 

(MATLIN et al., 2003).
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A laminina induz a ativação de integrinas específicas, incluindo a 6 1 para laminina 1 e 

integrinas 3 1 e 6 1 para outras isoformas (LAPLATINE et al., 2000). A integrina 3 1 é 

um receptor preferencial para laminina com funções diversas, sendo um fraco receptor para 

outros componentes da MEC (POCHEC´ et al., 2003). Nas células epiteliais ela age como um

receptor para membrana basal, enquanto que em células neurais e possivelmente em células 

tumorais ela medeia a migração, pois em alguns estudos foi demonstrada uma diminuição na 

expressão de 3 1 pelos tumores, particularmente aqueles de origem epitelial, consistente 

com achados prévios, os quais mostraram que a interação da integrina 3 1 com a membrana

basal adjacente poderia transduzir sinais que inibiam o comportamento invasivo das células 

epiteliais  (KREIDBERG, 2000).

 As integrinas 3 1 e 6 4 encontram-se abundantemente em ceratinócitos, são receptores 

para laminina 5, componente principal da membrana basal entre a epiderme e a derme na pele. 

Elas são recrutadas por estruturas de adesão distintas dentro dos ceratinócitos; a 6 4 está 

presente nos hemidesmossomos, enquanto a 3 1 é recrutada para os contatos focais em

cultura de células, conforme relatos de DiPersio et al. (1997), os quais ainda sugeriram que a 

integrina 3 1 desempenha um papel no estabelecimento e manutenção da integridade da 

membrana basal na pele.

Ojakian e Schwimmer (1994) relataram que além do bem estabelecido papel das 

integrinas na adesão célula-substrato, há evidências de que as integrinas 1, estão envolvidas 

na adesão célula-célula. As integrinas 2 1 e 3 1 foram localizadas nas membranas laterais 

entre ceratinócitos adjacentes e a 2 1 e 5 1 nos sítios de contato célula-célula endotelial e 

isto associado aos dados que anticorpos monoclonais direcionados contra as subunidades 2,

3 ou 1  das integrinas, rompiam o contato célula-célula, sugeriu que as integrinas também

poderiam desempenhar um importante papel nas interações célula-célula. Em seu estudo, os 
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autores observaram que a 2 1 e, em menor extensão, a 3 1, são também, localizadas na 

membrana lateral entre monocamadas de células MDCK confluentes. Este achado é 

consistente com os que sugerem que a subunidade 1 se adere a outras moléculas de adesão  e 

que isso pode ser importante na manutenção dos contatos célula-célula durante o 

desenvolvimento da polaridade epitelial.

De acordo com Whittard e Akiyama (2001) as interações homotípicas entre integrinas 

podem ser responsáveis por iniciar e manter os contatos célula-célula nos ceratinócitos e em

outros tipos celulares normais e transformados. A adesão célula-célula mediada por integrinas 

pode ser especialmente importante na morfogênese e subseqüente integridade dos órgãos. Os 

autores sugerem que a adesão célula-célula em uma linhagem de fibrossarcoma humano

induzida pela ativação das integrinas requer um processo de sinalização que envolve 

formação de aglomerados de integrina e f-actina. Eles também demonstraram que a adesão 

célula-célula desta mesma linhagem celular, pode ser ativada pela integrina 1, a qual induz 

um aumento de 5 a 6 vezes na adesão célula-célula, indepentente de E-caderina, cátions 

divalentes ou ligantes para integrinas e é acompanhada pela formação de aglomerados de 

integrina 1.

Conforme Kawano et al. (2001) durante a morfogênese tecidual e a invasão tumoral,

as células epiteliais podem sofrer rearranjos intercelulares, no qual as células são 

reposicionadas em relação às outras e à MEC circundante. Estes autores verificaram que a 

ativação da 3 1 após sua ligação com a MEC, pode alvejar esses rearranjos intercelulares, 

sugerindo a existência de vias de sinalização entre receptores de integrinas e os contatos 

celulares mediados por caderinas. Além disso, os autores comentam que a adesão mediada por 

caderinas pode ser substituída por um crescimento dependente de ancoragem mediado por 

integrinas. Eles afirmaram que a ativação de integrinas regula a estabilidade juncional das 
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caderinas durante alguns eventos que podem incluir morfogênese, reparo e invasão 

neoplásica, sendo a reorganização do citoesqueleto um alvo óbvio no processo de 

desmontagem juncional e espalhamento das células mediado por integrinas. Recentemente foi 

relatado que as integrinas e as caderinas regulam a inibição de contato da migração celular e 

que, além disso, as integrinas 1 regulam a polaridade e a motilidade das células epiteliais 

através da subregulação da função das caderinas e das cateninas e ativação das proteínas Rac1 

e RhoA.

Whittard et al. (2002) demonstraram que a E-caderina, a qual usualmente funciona 

através de interações homotípicas, pode participar de interações heterotípicas com a integrina 

2 1, a qual é amplamente expressa. A integrina 2 1 é apicalmente expressa nos 

ceratinócitos basais e suprabasais. Nestas áreas não existe a presença óbvia de MEC 

colagenosa entre as células, sendo a função desta integrina nesta localização desconhecida. É 

concebível, portanto, que interações entre a integrina 2 1 e a E-caderina nos ceratinócitos 

opostos possa ocorrer e esta integrina possa ser  requerida para regulação da estratificação ou 

manutenção da estrutura epidérmica.

Conforme relatos de Kreidberg (2000) a integrina 3 1 é necessária para manter a 

junção célula-célula em ceratinócitos e para montagem do citoesqueleto cortical, o qual é 

possivelmente montado através da adesão ao complexo caderina-cateninas ao longo das 

junções célula-célula laterais. Consistente com esta hipótese, a associação de -actinina com o 

complexo caderina-cateninas esteve reduzido em estudos com células deficientes de integrina 

3 1, indicando uma ligação cruzada entre  os sistemas de adesão das integrinas e das 

caderinas.

Vários estudos têm investigado o mecanismo pelo qual as células epiteliais, 

especificamente os ceratinócitos, se aderem à laminina-5 “in vitro”, resumindo, estes estudos 
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sugerem que a integrina 3 1 medeia a adesão inicial das células epidérmicas à laminina-5 e 

depois esta ligação é transferida para a integrina 6 4, a qual então medeia a adesão de longo 

prazo mais estável via indução de reunião de alguns hemidesmossomos (deHART, HEALY, 

JONES, 2003).

deHart, Healy e Jones (2003) compararam a laminina-5, um ligante para a integrina 

3 1, na matriz de ceratinócitos tipo selvagem com o da laminina-5 na matriz de ceratinócitos 

desprovidos de integrina 3 e os resultados indicaram que as células desprovidas de integrina 

3  são mais móveis que sua contraparte selvagem. Além disso, a linhagem de células 

HEK239 migra significativamente mais na matriz rica em laminina-5 derivada de 

ceratinócitos desprovidos de integrina 3 que na matriz derivada de ceratinócitos selvagens. 

Os ceratinócitos  desprovidos de integrina 3 apresentam ainda baixa força de adesão a 

superfícies cobertas com laminina-5 purificada comparada às células com fenótipo selvagem.

Os dados sugerem que a integrina 3 1 desempenha um importante papel em incorporar a 

laminina-5 de forma apropriada dentro da MEC determinando a organização supramolecular

da matriz rica em laminina-5 na matriz, além de prover evidências de que o estado de 

organização da laminina-5 tem influência sobre a função da mesma na MEC.

Os receptores específicos para a seqüência RGD das fibronectinas têm sido 

identificados como a 3 1 e a 5 1 (MOHRI, 1996). Segundo relatos de Yang et al. (1999), 

existem pelo menos 8 integrinas relacionadas como receptoras para fibronectina, incluindo a 

3 1, 4 1, 5 1, 8 1, v 1, 5 3, v 6 e a 11b 3, porém apesar destas integrinas 

ligarem-se à fibronectina, cada uma delas tem, provavelmente, funções in vivo únicas. 

Acredita-se que a integrina 5 1 seja o receptor chave que medeia as funções da fibronectina 

durante o desenvolvimento embrionário precoce. Mizejewski (1999) relatou ainda que a 

integrina 5 1 liga-se às plaquetas, além de ligar-se à fibronectina.
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De acordo com os estudos de Zhang et al. (2003) a aquisição da morfogênese glandular 

intestinal em Matrigel 3-D é associada com a reorganização do citoesqueleto de actina, 

polarização da célula e redução da atividade proliferativa das células,  requerendo para isso 

sinalização através das integrinas 2 1 e 3 1.

Vários membros da família 1 das integrinas são normalmente expressos no epitélio 

intestinal com padrões específicos de marcação. As subunidades 1 e 6 mantêm um nível 

contínuo de expressão  ao longo do epitélio, enquanto as subunidades 2 e 3 mostram um

gradiente espacial de expressão ao longo da cripta. A subunidade 2 é mais expressa na base 

da cripta e a 3 é preferencialmente expressa no pólo superior da cripta junto à superfície 

epitelial. Os componentes da MEC mostram um padrão similar de expressão ao longo da 

cripta, um padrão que, em alguns casos, é paralelo à expressão de sua integrina receptora nas 

células epiteliais, ou seja, a laminina-5, ligante para 3 1, com maior expressão no ápice da 

cripta e o colágeno IV, ligante para 2 1, predominantemente expresso na base da cripta. 

Estes achados têm sido interpretados como uma indicação que a interação integrina/MEC 

pode ser importante para manutenção da arquitetura da cripta (ZHANG et al., 2003).

Nos estudos realizados em glândulas salivares normais conduzidos por Loducca et al. 

(2003) a expressão das subunidades 1, 3 e 4 das integrinas foi negativa durante os estágios 

precoces de desenvolvimento. Nas glândulas salivares adultas, a subunidade 1 mostrou forte 

expressão nos ductos estriados, principalmente concentrada no pólo apical das células 

luminais, os ductos intercalares também foram positivos para esta integrina com um padrão 

bipolar ao longo da membrana celular. As células luminais dos ductos excretores foram

positivas para esta subunidade, contudo, esta positividade tornava-se irregular e restrita aos 

poucos contatos intercelulares nos ductos revestidos por epitélio estratificado. As células 

acinares serosas e mucosas também se mostraram reativas a esta subunidade da integrina, 
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sendo distribuída ao longo do pólo basal destas estruturas. Os autores concluíram que a 

presença das integrinas em estruturas glandulares salivares adultas normais pode indicar seu 

envolvimento no papel funcional destas glândulas.

2.5.4- AS INTEGRINAS EM PROCESSOS PATOLÓGICOS

Mizejewski (1999)  relatou que as integrinas podem ser ativadas para sofrer adesão e se 

ligarem à MEC. A ativação das integrinas ocorre por estímulo local como mediadores

solúveis (hormônios, citocinas, fatores de crescimento) ou por interfaces sólidas (MEC ou 

outras células). É igualmente importante que as integrinas sejam desativadas para evitar a 

adesão celular e a adesão à matriz em momentos e locais inoportunos, sendo necessário, 

portanto, um controle dos sinais mediados pelas integrinas. As células tumorais perdem este 

mecanismo regulatório, o que permite sua desregulação e conseqüente invasão e migração

celular.

Ainda de acordo com Mizejewski (1999) a transformação maligna é caracterizada pela 

perda da organização do citoesqueleto e adesão diminuída e estudos de expressão de 

integrinas em células transformadas sugerem que várias subunidades das integrinas podem

contribuir positivamente ou negativamente para o fenótipo celular transformado.

 A expressão das integrinas encontra-se alterada durante a tumorigênese e essa expressão pode 

variar de acordo com o tipo do tumor, por exemplo, a integrina 3 1 tem sua expressão 

diminuída em alguns tumores, particularmente aqueles de origem epitelial, como em tumores

de pulmão, o que neste caso correlaciona-se com um prognóstico pobre e em tumores de 

ovário, mama e cólon; já nos astrocitomas, melanomas e tumores gástricos, a expressão desta 

integrina está aumentada, conforme ralatos de Kreidberg (2000).

As integrinas têm sido analisadas detalhadamente em vários carcinomas. Dependendo 

do tumor ou do tipo de modelo celular usado, certas integrinas têm se mostrado sub ou super-
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reguladas. Estudos em carcinomas de mama, têm sugerido um papel para as integrinas 2 1 e 

6 1. A integrina 1 1 é expressa especificamente, pela camada de células basais em epitélio 

normal de mama mas está ausente em carcinoma de mama. As células mioepiteliais que 

compõem esta camada desaparecem gradualmente durante a progressão do estágio “in situ” 

para o estágio invasivo. A quantidade de 2 1 diminui durante a progressão, há algumas

evidências que esta integrina está envolvida na manutenção do estado de diferenciação 

(THIERY, 2003).

Adachi et al. (2000) relataram que o aumento da expressão da integrina 5 1 por 

transferência gênica diminuiu a formação de tumores em células de ovário de hamster, o que 

sugere que a presença desta integrina nas células tumorais pode  ser uma desvantagem para 

sua proliferação. Além disso, após a transfecção, as células mostraram menos migração.

Vários outros estudos também têm confirmado a correlação entre baixa expressão da integrina 

5 1 e a transformação maligna ou um maior potencial agressivo. Contudo, outros relatos 

recentes, mostraram que a superexpressão da 5 pode indicar um fenótipo mais agressivo. Em

melanomas malignos, o aumento da expressão de 5 1,  foi associado com a progressão deste 

tumor, bem como em outros tumores malignos.

Os autores anteriormente citados apontaram algumas razões para esta discrepância na 

expressão da 5 1 em tumores, como: a expressão da 5 1 pode ter efeito sobre a transdução 

de sinal e alguns autores mostraram que a expressão desta integrina na ausência de adesão à 

fibronectina ativa uma via de sinalização que leva à diminuição da proliferação celular e que a 

ligação deste receptor à fibronectina reverte este sinal, sugerindo que esta integrina pode gerar 

diferentes sinais dependendo de estar ou não ligada à fibronectina. Outra razão pode ser que a 

expressão de 5 1 e a adesão tumoral parecem estar relacionadas, pois tem sido relatado que 

peptídeos sintéticos contendo códigos de seqüência da fibronectina, inibem a adesão celular; 
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dessa forma, durante o processo de adesão das células tumorais ao endotélio, a superexpressão 

da integrina 5 1 pode facilitar a metástase e ser um dos fatores para um pobre prognóstico.

Ultimamente a expressão das integrinas vem sendo muito pesquisada, por vários autores, em

diversos processos patológicos, como em carcinomas cervicais (LANDAU-LEVIN, CHAO, 

1996), carcinomas de pulmão e coloretal (ADACHI et al., 2000; TAKENAKA et al., 2000; 

KARMAKAR, MUKHERJEE, 2003; HAN et al., 2003) carcinoma de células escamosas oral 

(KOSMEHL et al., 1995; JONES, WATT, SPEIGHT, 1997; MARAGOU et al., 1999), 

melanomas (POCHEC´et al., 2003), sarcomas de tecido mole de alto grau (BENASSI, et al., 

1998), tumor de Wilms (PERINGA, MOLENAAR, TIMENS, 1994), cistos e tumores

odontogênicos (NISHIMURA et al., 1998; ANDRADE, 2003; MODOLO et al., 2004), líquen 

plano oral (BECKER, SCHUPPAN, 1995), neoplasias de mama e próstata 

(DAMJANOVICH, 1997; SHAW, 1999; FORNARO, MANES, LANGUINO, 2001) e 

neoplasias de glândula salivar (SUNARDHI-WIDYAPUTRA, VAN DAMME, 1994; 

FRANCHI et al., 1997; LODUCCA et al., 2000a; LODUCCA et al., 2000b; NAKAMURA et 

al., 2001; ARAÚJO et al., 2001; LODUCCA et al., 2003; LOURENÇO et al., 2004).

Adachi et al. (2000) observaram em seu experimento que em pacientes com

carcinomas de células não pequenas de pulmão, a superexpressão da 5 pode servir como um

marcador de micrometástases, mesmo quando estes não mostram qualquer envolvimento dos 

nódulos linfáticos na cirurgia e pode ser considerada como um fator de pobre prognóstico 

para estes pacientes.

Com o objetivo de investigar o relacionamento entre a subunidade 1 das integrinas e 

a habilidade metastática das células malignas Takenaka et al. (2000) desenvolveram uma

linhagem de células altamente metastáticas (PC9-F9), obtidas a partir de células pobremente

metastáticas de adenocarcinoma de pulmão humano (PC9). Os autores verificaram a 
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expressão das integrinas 2 1, 3 1 e 6 1 em ambas linhagens celulares e a neo-expressão 

de 4 1 e 5 1 nas células PC9-F9. Em testes de adesão celular, as células PC9-F9 aderiram-

se à laminina mais fortemente que as células PC9 e, diferentemente das células PC9, 

aderiram-se ao colágeno IV e à fibronectina. Utilizando testes de inibição da adesão celular, o 

melhor receptor para a laminina foi a 3 1 nas células PC9, mas não nas células PC9-F9. Por 

outro lado, as células PC9-F9 aderiram-se ao colágeno IV através da 2 1 e à fibronectina, 

principalmente através da 5 1. O pré-tratamento das células PC9-F9 com anticorpos 

monoclonais anti- 1 suprimiram as metástases pulmonares em mais de 50%. Os dados 

sugeriram que a expressão e função alteradas da integrina 1, permitiu que as células PC9-F9 

se tornassem mais adesivas e invasivas, o que levou a um aumento no potencial metastático.

No estudo realizado por Karmakar e Mukherjee (2003), eles investigaram o papel das 

proteínas da MEC expressas por células de pulmão que potencialmente interagem com

receptores de integrinas presentes constitutivamente em uma linhagem de células de 

carcinoma de cólon recentemente estabelecida. Os autores também identificaram expressão 

reduzida de algumas subunidades das integrinas nas células de carcinoma de cólon e 

concluíram que a expressão de múltiplas integrinas 1 e 2 pelas células dos carcinomas de 

colón pode permitir a estas células se aderir com maior sucesso a sítios secundários como os 

pulmões. Em outros estudos eles verificaram que a expressão das subunidades 3 e 5 das 

integrinas se mostrou com um padrão de expressão totalmente alterado em adenomas

coloretais, enquanto a expressão das subunidades 2, 3, 5, 6, 1 e 4 mostrou-se bastante 

reduzida em carcinomas coloretais. Outros estudos ainda verificaram uma expressão 

diminuída das subunidades 2 e 1 em carcinomas de cólon com metástase em fígado e das 

subunidades 6 e 4 em carcinomas de células pequenas de pulmão.
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Han et al. (2003) demonstraram em seu estudo que a superexpressão das integrinas 5

e 1 foi associada com metástase para os linfonodos em carcinomas de pulmão. Os autores 

relatam que a 5 1 é um receptor para fibronectina bem categorizado que já foi considerado 

como um gene supressor tumoral, porque em alguns estudos as células tumorais que 

superexpressavam 5 1 eram menos tumorigênicas que as que não a expressavam. Porém,

recentemente, vários relatos contradizem estes dados. Em melanomas malignos, a expressão 

de 5 1 foi associada com a progressão tumoral e em linfomas não-Hodgkin, a expressão de 

5 e 1 foi correlacionada com um maior envolvimento extra nodal e um pobre prognóstico.

Segundo Jayne et al. (2002), o efeito supressor tumoral da 5 1 é dependente da 

linhagem celular estudada e a presença ou ausência de fibronectina extracelular. As interações 

5 1/fibronectina podem também influenciar a sobrevivência celular por modular a apoptose. 

Evidências de estudos “in vitro” sugerem que a sinalização da fibronectina via integrina 5 1

pode afetar a proliferação celular, tendo um efeito supressor tumoral ou um efeito oncogênico. 

Além disso, a sinalização da 5 1 pode também promover a sobrevivência celular por super 

regulação das proteínas anti-apoptóticas ou supressão dos mediadores apoptóticos.

 Em uma revisão sobre integrinas e câncer oral, Thomas, Jones e Speight (1997) relataram que 

a expressão das integrinas em carcinoma de células escamosas oral, mostra considerável 

variação entre tumores e entre diferentes áreas do mesmo tumor e que a tentativa de relacionar 

a expressão de integrinas ao prognóstico do tumor tem sido mal sucedida. Porém, tem se 

relatado que uma perda focal ou extensa de 2 1, 3 1, v 5 e 6 4 é comum,

especialmente, em lesões pouco diferenciadas e tem se sugerido que a expressão da 6 pode 

ser um possível parâmetro de gradação e a expressão aumentada da 6 4 está associada com

uma maior propensão à metástase para linfonodos regionais.
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Maragou et al. (1999) realizaram um estudo imuno-histoquímico para examinar a intensidade 

da expressão das subunidades das integrinas 1, 2, 3, 5 e 6 em 25 casos de carcinoma de 

células escamosas oral comparados à 15 casos de epitélio oral normal. A intensidade de 

expressão de 1, 2 e 6 foi significativamente reduzida nos carcinomas quando comparados

ao epitélio normal. Nenhuma correlação foi encontrada entre a intensidade de marcação e o 

grau de diferenciação dos carcinomas e quando se cruzou os resultados de todas as 

subunidades, a perda de intensidade de expressão da integrina 2 1 foi a que obteve maior

correlação com os carcinomas orais. Os autores sugeriram mais estudos para determinar se a 

expressão da 2 1 pode ter significado prognóstico para o comportamento da doença.

 A integrina 3 1 tem se mostrado superexpressa em várias linhagens celulares de melanoma,

sendo provável que ela desempenhe um importante papel no desenvolvimento do melanoma e 

na invasão tumoral, contudo o mecanismo exato pelo qual ela modula a motilidade celular 

ainda não foi esclarecido. Há evidências sugerindo que a 3 1 pode regular um número de 

diferentes funções celulares até mesmo sem interação direta com a MEC, mas sim

influenciando o comportamento celular via outras integrinas ou via remodelação proteolítica 

da MEC, conforme relatos de Pochec´et al. (2003), os quais verificaram em seu estudo que a 

integrina 3 1 está envolvida na invasão e migração das células do melanoma, mas não na 

adesão, pois anticorpos para a subunidade 3 não inibe a adesão das células do melanoma à 

laminina, colágeno IV ou fibronectina, ao contrário, os mesmos anticorpos foram bons 

inibidores da migração das células.

Nishimura et al. (1998) investigaram através de técnica imuno-histoquímica, a expressão das 

subunidades 2, 3 e 4 das integrinas nos limitantes epiteliais de 9 ceratocistos 

odontogênicos e 6 cistos dentígeros. A integrina 4 foi expressa na membrana basal, 

independentemente do tipo histológico do cisto. A 2 e 3 foram freqüentemente expressas 
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em todas as camadas celulares dos limitantes epiteliais espessados dos cistos odontogênicos. 

Os autores concluíram que a espessura do limitante epitelial dos cistos odontogênicos 

correlacionou-se com a distribuição das moléculas de integrina e que estas moléculas podem

desempenhar um importante papel na regulação da espessura epitelial.

Andrade (2003) comparou a expressão das integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 entre 

ameloblastomas sólidos, ameloblastomas unicísticos, tumor odontogênico adenomatóide

(TOA) e germes dentais. Ele verificou que a expressão da 2 1 foi mais intensa nos 

ameloblastomas que nos TOAs e germes dentais, a 3 1 foi mais intensamente marcada nos 

ameloblastomas e TOAs quando comparados aos germes dentais; já a 5 1 exibiu maior

intensidade de expressão nos ameloblastomas que nos TOAs. Quanto à localização da 

imunomarcação, observou-se que nos ameloblastomas, tanto sólidos quanto unicísticos, esta 

marcação se expressou tanto na interface entre as células epiteliais proliferantes com o 

conjuntivo, quanto nos contatos intercelulares. Nas  lesões com padrão acantomatoso, as áreas 

que apresentavam metaplasia escamosa, foram fortemente reativas à 5 1, de onde o autor 

sugeriu que estas células estavam em processo de diferenciação terminal ou de apoptose, uma

vez que a produção de 5 1 em excesso, fazendo com que esta fique sem ligação às 

moléculas da MEC, é um mecanismo de promoção da apoptose e supressão do crescimento

tumoral.  Nos padrões desmoplásico e basal, houve forte imunorreatividade para as integrinas 

estudadas nos contatos intercelulares. Nos TOAs verificou-se também marcação nos contatos 

intercelulares das áreas sólidas e cordões e nas estruturas ductiformes evidenciou-se uma

expressão granular ou linear no pólo luminal das células, já em outras áreas um padrão bipolar 

foi visto. O autor concluiu que as variações observadas na expressão das integrinas analisadas 

podem sugerir uma possível influência destas integrinas nos eventos celulares e nas interações 

célula-matriz nestas neoplasias e na odontogênese.
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Modolo et al. (2004) avaliaram a expressão das subunidades 2, 3, 5, v, 1, 3 e 4 em

diferentes tipos histológicos de ameloblastomas, comparando com germe dental, lâmina

dental e revestimento epitelial. No subtipo acantomatoso, as células com metaplasia escamosa

expressaram fracamente as subunidades 3, 5, v, 1 e 4  das integrinas e não expressaram

a 2 e a 3. Este padrão de expressão foi similar àquele para o revestimento epitelial adulto 

com exceção das subunidades 5, v e 4, as quais não foram expressas neste tecido. De 

forma geral, a expressão de integrinas nos subtipo folicular e acantomatoso e no 

ameloblastoma unicístico foi vista com distribuição similar àquela do revestimento epitelial 

adulto, já no subtipo plexiforme o padrão de marcação foi semelhante ao visto na lâmina e 

germe dental.

Damjanovich et al. (1997) verificaram que os fibroadenomas benignos de mama não 

mostraram alterações no padrão de expressão das subunidades 1, 2, 3, 6, v, 1 e 3, as 

quais se apresentavam marcadas também em epitélio normal de mama, enquanto que nos 

diferentes tipos de cânceres de mama houve uma significativa subregulação de todas as 

subunidades. Observaram ainda que quando componentes da membrana basal, como colágeno 

IV e laminina, circundavam as células tumorais, aquelas células em contato com a MEC 

mostravam forte positividade para todas as subunidades das integrinas estudadas, enquanto 

outras células que se encontravam dentro dos ninhos tumorais ou não estavam em contato 

com a MEC não expressavam estas integrinas.

De acordo com Shaw (1999) as subunidades 1, 2, 3, 5, v, 1 e 4   das 

integrinas são expressas nas células mioepiteliais  presentes na mama. Estas integrinas são 

polarizadas, primariamente, na superfície basal onde as interações com seus ligantes na MEC 

ocorrem. As células epiteliais expressam um padrão similar das subunidades das integrinas, 

embora em níveis mais baixos que os observados para as células mioepiteliais. A expressão de 
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2 1 é mantida em lesões benignas de mama, como fibroadenomas ou doenças fibrocísticas. 

Nos carcinomas invasivos de mama se observa uma redução na expressão das integrinas 

2 1, 3 1, 5 1, ausência de expressão da 1 1 e aumento na expressão da 6 4. Os 

autores afirmaram ainda que as integrinas que têm sido mais claramente implicadas na 

progressão do câncer de mama são a 2 1, 6 1 e 6 4, sendo que a expressão da 2 1

dimimui com o estado de diferenciação dos adenocarcinomas de mama, onde os pobremente

diferenciados expressam um nível muito baixo ou até mesmo indetectável desta integrina, 

sugerindo que a mesma é importante para manter a diferenciação e controlar a proliferação do 

epitélio mamário e que esta perda é essencial para a progressão para carcinoma invasivo.

O autor anteriormente citado ainda relata que a subunidade 2 é expressa nas células 

epiteliais luminais da mama, nos contatos basolaterais e nesta localização lateral ela poderia 

contribuir para interação célula-célula como tem sido sugerido em outros tipos celulares 

epiteliais, como nos ceratinócitos. De acordo com Fornaro, Manes e Languino (2001), as 

integrinas também podem mediar as interações célula-célula, apesar desta habilidade ser 

restrita a poucos membros da família como 1 2, M 2, X 2, D 2, 4 1 e 4 7. Loducca 

et al. (2003) relatam que além das propriedades de ancoragem, as integrinas têm sido 

implicadas na manutenção dos contatos intercelulares.

Conforme os relatos de Fornaro, Manes e Languino (2001), a expressão de várias 

subunidades de integrinas vem sendo estudada em carcinomas de próstata e tem se verificado 

que as subunidades 2, 3, 5 têm se mostrado subreguladas nestes carcinomas, já a 1

encontra-se superexpressa e é redistribuída com a progressão tumoral.

Sunardhi-Widyaputra e Van Damme (1994) examinaram a expressão imuno-histoquímica

das integrinas de ativação tardia (VLA, “very late activation”) em adenomas pleomórficos e 

em glândulas salivares normais. As glândulas salivares normais expressaram integrinas nas 
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células mioepiteliais e nas células basais e escuras dos ductos. O mesmo padrão foi observado 

nos adenomas pleomórficos. Independente da intensidade de marcação, as células tumorais

tiveram uma expressão de integrinas similar a das células escuras e basais dos ductos, com

apenas algumas poucas células compartilhando características com células mioepiteliais. Os 

autores sugeriram que as células tumorais do adenoma pleomórfico têm uma origem comum,

mas mostram diferentes estágios de diferenciação.

Azuma et al. (1996) mostraram uma significativa perda das subunidades 2 e 6 e uma

marcante redução da subunidade 3 em um clone de células de adenocarcinoma de glândula 

salivar não metastático de origem ductal e também nos clones metastáticos em comparação

com um clone de células ductais de glândula salivar humana normal imortalizada, enquanto a 

subunidade 1 foi consistentemente detectada em todos estes tipos celulares. Portanto, é 

possível que alterações na expressão das subunidades 2, 3 e 6 ocorram durante a 

progressão de clones celulares de glândulas salivares humanas. Assim, é provável que a 

expressão alterada destas subunidades das integrinas, possa influenciar a agressividade do 

crescimento local invasivo e metástase em cânceres humanos.

A variedade dos fenótipos celulares dos tumores de glândula salivar complica a interpretação 

dos resultados de estudos sobre a expressão “in situ” dos marcadores celulares, mas apesar 

destas dificuldades, o exame da distribuição das integrinas receptoras em tumores através da 

imuno-histoquímica é importante, uma vez que ela permite a localização exata do antígeno e 

sua relação com as estruturas celulares e estromais, de acordo com Franchi et al. (1997).

Franchi et al. (1997) verificaram através de técnica imuno-histoquímica, a distribuição das 

cadeias 1, 2, 3, 4, 5, 6 e v da família das integrinas receptoras de MEC em 36 casos 

de adenomas e carcinomas de glândula salivar, para determinar se o fenótipo maligno é 

associado com a modificação da expressão destes receptores. Os resultados demonstraram que
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nos adenomas as cadeias 2, 3, 4, 6 e v foram amplamente expressas na maioria dos 

casos estudados. A expressão da 5 foi detectada na maioria dos casos de adenoma

pleomórfico com uma distribuição preferencial em áreas com produção de matriz ou 

“mesenquimal-like” (componentes condróides e mixóides) e a v também foi expressa em

muitos casos de adenoma pleomórfico, principalmente nas estruturas ducto-tubulares. Nos 

carcinomas, a expressão de integrinas foi similar àquela dos adenomas, exceto para a 6 e v,

cuja expressão estava reduzida. Estes resultados indicaram que a expressão de 2, 3 e 6, as 

quais participam na formação de receptores de colágeno IV, laminina e fibronectina e a 

interação com seus ligantes na MEC que tinham sido previamente identificados nas 

localizações correspondentes, poderia ser importante para permitir o crescimento ordenado 

que caracteriza os adenomas salivares. Os autores concluíram que a perda das subunidades 6

e v nos carcinomas de glândula salivar poderia modificar as propriedades adesivas das 

células malignas contribuindo para o potencial invasivo destes tumores.

Loducca et al. (2000a) verificaram a expressão das subunidades 2, 3, 5, 6, v, 3

e 4 das integrinas em adenoma pleomórfico, adenocarcinoma polimorfo de baixo grau de 

malignidade, carcinoma adenóide cístico, carcinoma de células acinares e glândula salivar 

normal. Todas as subunidades estudadas, exceto a 4, mostraram forte expressão na 

membrana celular dos ductos estriados, fraca expressão nos ductos intercalares e eventual 

expressão em algumas estruturas acinares e células mioepiteliais das glândulas salivares 

normais. Os tumores seguiram um padrão de expressão similar ao segmento das glândulas 

salivares normais aos quais eles são relacionados. A expressão das integrinas sempre

desapareceu em tumores de alto grau e em células anaplásicas. Os autores concluíram que  a 

distribuição das integrinas provavelmente está relacionada aos estágios de diferenciação 

celular.
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Para mostrar como a presença e a distribuição de colágeno IV e laminina e suas integrinas 

receptoras 2 1 e 3 1 respectivamente, podem revelar as diferenças histoarquiteturais que 

distinguem o adenocarcinoma polimorfo de baixo grau (APBG) do carcinoma adenóide 

cístico (CAC), Loducca et al. (2000b) realizaram um estudo imuno-histoquímico em 5 casos 

de CAC e 5 de APBG. O APBG expressou uma linha fina de colágeno e laminina

circundando estruturas compostas de uma camada celular única e as integrinas foram

fortemente expressas com um padrão difuso, granular e bipolar. No CAC, foi observada uma

linha espessa de colágeno IV e laminina em torno das estruturas neoplásicas. As áreas 

cribriformes mostraram uma linha espessa ininterrupta de colágeno IV e laminina na borda 

interna das estruturas pseudocísticas. Já as integrinas 2 1 e 3 1 foram fortemente expressas 

nas estruturas tubulares no pólo apical das células luminais e nos contatos intercelulares das 

células epiteliais e mioepiteliais mostrando expressão granular com distribuição irregular. Nas 

áreas cribriformes as integrinas estavam presentes junto aos contatos basolaterais das células 

mioepiteliais. Além disso, as células mioepiteliais da camada mais externa das ilhas tumorais

no padrão cribriforme, exibiram uma expressão ligeiramente polarizada das integrinas em seu 

pólo basal em contato com o estroma. Os autores concluíram que o colágeno IV e a laminina

e suas respectivas integrinas receptoras, foram úteis em demonstrar que as unidades ductais 

neoplásicas de APBG são compostas de uma camada única, diferente do CAC que contém

estruturas compostas de 2 camadas de células neoplásicas.

Araújo et al. (2001) avaliaram a expressão das unidades 1, 3 e 4 das integrinas e as 

citoqueratinas 7, 8, 14 e 19 em áreas cribriformes de CAC e do adenocarcinoma polimorfo de 

baixo grau. Observaram que nos lóbulos neoplásicos do CAC tipo cribriforme, os espaços 

eram circundados principalmente por células negativas para citoqueratinas e com marcação

escassa ou ausente para as integrinas. As células mioepiteliais na periferia das ilhas 

neoplásicas cribriformes foram positivas para todas as subunidades, principalmente para a 4.
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No subtipo sólido, as subunidades estavam presentes nos contatos intercelulares com um

discreto padrão pontual. Já no APBG, as áreas cribriformes eram compostas de cordões de 

células luminais, positivas para citoqueratina e mostrando integrinas expressas num padrão 

bipolar. Concluiu-se que as áreas cribriformes do CAC e do APBG são similares

histologicamente, porém não são idênticas, sua composição celular é distinta e podem ser 

distinguidas uma da outra por proteínas do citoesqueleto, por integrinas ou ambas.

Lourenço et al. (2004) pesquisaram a expressão das subunidades 2, 3, 5 e 1 das 

integrinas em adenoma pleomórficos e carcinomas adenóides císticos. No adenoma

pleomórfico, verificaram forte marcação para 2 e 5 nas células luminais neoplásicas, 

estando presente principalmente no pólo luminal destas células, mas um padrão de expressão 

bipolar também pôde ser observado. As células mioepiteliais neoplásicas mostraram apenas 

uma discreta positividade para subunidade 2 nos contatos intercelulares e foram negativas 

para a subunidade 5. As mesmas estruturas que foram positivas para 2, também foram para 

3. A subunidade 1 foi amplamente expressa nas células luminais dos ductos neoplásicos, 

concentrada no pólo luminal. As células mioepiteliais foram positivas para todas as integrinas 

usadas no estudo e esta positividade foi vista sempre nos pontos de contato intercelular. Os 

autores discutiram que a presença das integrinas no pólo apical das células neoplásicas 

luminais acrescenta informações aos achados de outros autores, os quais especularam que a 

formação de ligações entre o citoesqueleto e as integrinas provê novos pontos para vesículas e 

estas são responsáveis por transportar proteínas da membrana para a superfície celular, 

relacionando o padrão de expressão das integrinas com funções secretórias.

Ainda de acordo com Lourenço et al. (2004) as células luminais das estruturas ductais 

neoplásicas presentes nos CACs tubulares e cribriformes foram positivas para todas as 

subunidades das integrinas estudadas. Elas estavam presentes em torno das membranas das 
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células luminais neoplásicas e principalmente concentradas no pólo apical. Nas células 

mioepiteliais, a integrina 2 mostrou apenas uma discreta positividade como pontos nos 

contatos intercelulares, a 3 mostrou um padrão discóide na mesma localização e a 5 foi 

fracamente positiva de forma pontual, principalmente na porção basolateral destas células e a 

expressão da subunidade 1 apresentou-se de forma pontual discreta nos contatos 

intercelulares. As células neoplásicas circundando os espaços pseudocísticos, em sua  maioria,

foram negativas para todas as integrinas ou mostraram fraca marcação restrita aos contatos 

basolaterais das mesmas células mioepiteliais. Os autores destacaram que este padrão de 

expressão nas células circundadando os espaços pseudocísticos foi intrigante, uma vez que 

estes espaços são preenchidos por membrana basal reduplicada, rica em colágeno e laminina e 

os mesmos concluíram que isto pode acontecer devido à ausência de um receptor relevante, o 

qual estimularia a formação de uma membrana basal reduplicada defeituosa, como descrito 

por outros trabalhos. Esta esparsa marcação para integrina nos casos associados com

abundantes componentes da MEC, pode estar relacionado ao mecanismo invasivo das células 

do CAC. Possivelmente, as integrinas podem estar sendo relocadas na superfície celular, 

promovendo a formação de lamelipodia, a qual então facilita a migração celular. Todas as 

subunidades estudadas estavam presentes de forma bipolar nas células neoplásicas situadas na 

periferia das ilhas e lóbulos tumorais, as quais estavam em contato direto com o estroma.

Os autores anteriormente citados observaram uma discreta expressão de integrinas em

CACs sólidos e concluíram que isto provavelmente reflete  a natureza agressiva deste tumor,

imitando o padrão de expressão das integrinas de outros tumores malignos agressivos, tais 

como adenocarcinomas de pulmão e mama. Ainda neste trabalho, de forma geral, os 

adenomas pleomórficos expressaram mais as subunidades 2, 3, 5 e 1 das integrinas que 

os CACs, o que segundo eles está de acordo com outros autores que mostram uma relação 

inversa entre expressão de integrinas e malignidade. Além disso, expressão reduzida de 
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integrinas tem sido correlacionada com desdiferenciação e progressão tumoral em glândula 

mamária. A perda da subunidade 2 e redução da 3 tem sido relatada em células glandulares 

salivares transformadas e clones metastáticos.

O aumento do conhecimento de detalhes de novas moléculas relacionadas à maquinária de 

adesão celular ajudará diretamente nos esforços de desenvolvimento de novas drogas que 

combatam patógenos e patologias que atinjam as moléculas de adesão. A necessidade desse 

delineamento de novas drogas se respalda na grande quantidade de patologias em que as 

interações integrina-ligante estão envolvidas e muitos esforços neste sentido devem ser 

empregados, capacitando a confecção de agentes que se liguem a conformações específicas, 

modificando a função das integrinas e adesão celular (GREEN, WATT, 2004).
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3- PROPOSIÇÃO 

Sabendo-se da importância da MEC e da interação célula-MEC, mediada por 

integrinas, em vários aspectos relacionados ao processo neoplásico, o propósito deste trabalho 

consistiu em averiguar a expressão das integrinas 2 1, 3 1 e 5 1, principais receptores 

celulares para colágeno IV, laminina e fibronectina, respectivamente, em adenomas 

pleomórficos de glândula salivar maior e menor e carcinomas adenóides císticos com o 

objetivo de comparar a expressão destas integrinas entre uma neoplasia benigna e uma 

maligna para verificar se há diferenças nesta expressão que denotem algum indício que 

contribua para explicar a diferença entre os comportamentos biológicos distintos apresentados 

por estes tumores. Além disso, procurou investigar se havia diferenças na expressão destas 

integrinas entre os 3 subtipos histopatológicos do CAC que contribuíssem  para um melhor 

esclarecimento a respeito do pior prognóstico apresentado pelo subtipo sólido desta neoplasia. 
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4- MATERIAL E MÉTODOS 

4.1- CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 O presente estudo consistiu em uma pesquisa descritiva constituída pela observação, 

análise e registro da expressão imuno-histoquímica das integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 em 

adenomas pleomórficos de glândula salivar maior e menor e carcinomas adenóides císticos, 

objetivando uma análise comparativa da expressão destes marcadores entre estes tumores. 

4.2- POPULAÇÃO 

 Do total de casos registrados e diagnosticados nos arquivos do Serviço de Anatomia 

Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, foram selecionados os casos de adenoma 

pleomórfico de glândula salivar maior e menor e os de carcinoma adenóide cístico que 

constituíram a amostra. 

4.3- AMOSTRA 

 A amostra foi constituída por 14 casos de adenoma pleomórfico localizados em 

glândula salivar maior, 14 casos oriundos de glândula salivar menor e 10 casos de carcinoma 

adenóide cístico, todos emblocados em parafina, obtidos nos arquivos do Serviço de 

Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. 

4.4- ESTUDO MORFOLÓGICO 

 Para o estudo morfológico, foram utilizadas lâminas com cortes de 5 µm de espessura 

do material incluído em blocos de parafina, corados pela técnica da Hematoxilina/Eosina 



(descrita adiante) e posteriormente examinados à microscopia de luz. Foi então realizada uma 

análise descritiva dos aspectos histológicos observados nos adenomas pleomórficos 

originados em glândula salivar maior e menor, observando-se aspectos como arranjo 

arquitetural das células luminais e não luminais no parênquima tumoral, bem como o tipo de 

estroma predominante (fibroso, mixóide, hialino ou condróide), além da presença ou ausência 

de cápsula fibrosa e infiltração focal de células neoplásicas. No carcinoma adenóide cístico 

foi avaliado o padrão histopatológico predominante, ou seja, cribriforme, tubular ou sólido e 

presença de invasão perineural e de estruturas adjacentes. 

TÉCNICA HISTOQUÍMICA DA HEMATOXILINA/ EOSINA (H/E) 

Xilol I (15 minutos) 

Xilol II (15 minutos) 

Álcool absoluto (3 minutos) 

Álcool 95º GL (3 minutos) 

Álcool 70º GL (3 minutos) 

Água corrente (5 minutos) 

Hematoxilina de Harris (5 minutos) 

Água corrente (5 minutos) 

Solução álcool-ácida a 1% (passagem rápida) 

Água corrente (5 minutos) 

Eosina de Lison (2 minutos) 

Álcool 70º GL (3 minutos) 

Álcool 95º GL (3 minutos) 

Álcool absoluto (3 minutos)  

Xilol I (3 minutos) 

Xilol II (3 minutos) 

Xilol III (3 minutos) 

Montagem da lamínula na lâmina em Permount® (Fischer Scientific, Fair Lawn, 

NJ,USA)



4.5- ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

 Do material emblocado em parafina foram obtidos cortes de 3µm de espessura e 

estendidos em lâminas de vidro previamente limpas e preparadas com adesivo à base de 

Organosilano (3-aminopropyltriethoxi-silano, Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA). O 

material foi posteriormente submetido a anticorpos para  as integrinas 2 1, 3 1 e 5 1

(conforme protocolo descrito no Quadro 1). Foi empregado, nesta técnica imuno-

histoquímica, o método da estreptoavidina-biotina (SABC- streptoavidin biotin complex),

otimizado com o sistema de amplificação CSA (catalized signal amplification). O tecido 

glandular salivar normal contido em alguns espécimes, adjacente aos tumores, foi usado como 

controle positivo interno. Como controle negativo,  em alguns cortes, o anticorpo primário foi 

substituído por albumina de soro bovino a 1% (BSA- bovine serum albumin) em uma solução 

tampão e subseqüentemente foram submetidos a todos os passos descritos adiante. 

QUADRO 1- Especificidade, clone, recuperação antigênica, diluição e tempo de incubação dos 
anticorpos utilizados

ESPECIFICIDADE CLONE RECUPERAÇÃO

ANTIGÊNICA

DILUIÇÃO TEMPO DE 

INCUBAÇÃO

Integrina 2 1 * BHA 2,1 Pepsina 0,5% 

 (Estufa 370C/30Minutos) 

1/1000 60 minutos 

Integrina 3 1* M-KD102 Pepsina 0,5% 

 (Estufa 370C/30Minutos)

1/500 60 minutos

Integrina 5 1* FBS5 Pepsina 0,5% 

 (Estufa 370C/30Minutos)

1/1000 60 minutos

* (Chemicon International, Temeluca, CA, USA) 

TÉCNICA DA IMUNO-HISTOQUÍMICA- SABC 

Xilol I a 59º C (30 minutos) 

Xilol II a temperatura ambiente (20 minutos) 

Álcool absoluto I (5 minutos) 

Álcool absoluto II (5 minutos) 



Álcool absoluto III (5 minutos) 

Álcool 95º GL (5 minutos) 

Álcool 80º GL (5 minutos) 

Hidróxido de amônia a 10% em etanol 95º GL (10 minutos) 

Lavagem em água corrente (10 minutos) 

Água destilada (dupla passagem de 5 minutos cada) 

Recuperação antigênica

Água corrente (10 minutos) 

Água destilada (dupla passagem de 5 minutos cada) 

Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio a 3%, durante 20 

minutos 

Lavagem em água corrente (10 minutos) 

Água destilada (dupla passagem de 5 minutos cada) 

Imersão em solução tampão de TRIS-HCL, pH 7.4, dupla passagem de 5 minutos 

cada, (tris- hidroximetil-aminometano, Sigma Chemical, St Louis, MO, USA) 

Incubação com BSA (albumina de soro bovino a 1%) em PBS (solução tampão de 

fosfato) por 60 minutos a temperatura ambiente, para supressão das ligações 

inespecíficas com reagentes subsequentes 

Incubação dos cortes com o anticorpo primário para as integrinas 2 1, 3 1 e 5 1

(Ver especificações no Quadro 1) diluídos em solução de BSA (albumina de soro 

bovino a 1% conservada em azida sódica a 0,1%/ BSA- Bioset S/A, São Paulo, Brasil) 

em TRIS Hcl, pH 7.4 

Dupla lavagem de 5 minutos cada, em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCL, pH 

7.4, para melhor identificação das integrinas  

Incubação por 15 minutos em cada um dos regentes seqüenciais do kit CSA (Catalized

Signal Amplification- System for mouse primary antibodies-Dako, K1500, Carpinteria, 

CA) que são: anticorpo secundário, complexo estreptoavidina biotina, reagente 

amplificador e estreptoavidina peroxidase 

Dupla lavagem de 5 minutos cada, em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCL, pH 

7.4

Revelação da reação com a solução cromógena Diaminobenzidina a 0,03%       (Sigma 

Chemical Co, St Louis, MO, USA) diluida em 100 ml de TRIS-HCL,  ativada por 600 

l de peróxido de hidrogênio a 10 volumes em câmara escura (3 minutos) 



Lavagem em água corrente (10 minutos) 

Lavagem em água destilada (passagem rápida) 

Contracoloração com Hematoxilina de Mayer (10 minutos) 

Água corrente (10 minutos) 

Água destilada (dupla passagem de 5 minutos cada) 

Álcool 70º GL (2 minutos) 

Álcool 95º GL (2 minutos) 

Álcool absoluto I (3 minutos) 

Álcool absoluto II (3 minutos) 

Álcool absoluto III (3 minutos) 

Xilol I (5 minutos) 

Xilol II (5 minutos) 

Xilol III (5 minutos) 

Montagem em Permount® (Fischer Scientific, Fair Lawn, NJ, USA) 

4.6- ANÁLISE DO PERFIL IMUNO-HISTOQUÍMICO 

Foi analisada a expressão imuno-histoquímica das integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 nos 

adenomas pleomórficos e carcinomas adenóides císticos, verificando-se a presença ou 

ausência, a intensidade, localização e o padrão de distribuição da marcação. A intensidade de 

marcação, uma variável do tipo qualitativa ordinal, foi verificada seguindo a utilização de 

escores com os seguintes critérios: 0- ausência de marcação, 1- fraca marcação, 2- forte 

marcação. As amostras foram analisadas por um único observador em um microscópio de luz 

com aumento de 100 e 400x (OLYMPUS CH 30). As estruturas ductais presentes nas 

glândulas salivares normais adjacentes ao tumor foram utilizadas com controle positivo 

interno da reação. Os achados foram então descritos e tabulados em fichas próprias (anexo 1, 

2 e 3), objetivando a posterior análise comparativa dos resultados obtidos.  

4.7- ANÁLISE ESTATÍSTICA 



Os resultados obtidos foram submetidos a testes estatísticos adequados com o intuito 

de testar as hipóteses levantadas no presente estudo. Os dados foram digitados originalmente 

na planilha eletrônica Escol 2000 e posteriormente exportados para formato DBF (Data Base 

Format), para poderem ser lidos pelo programa GraphPad Instat (GraphPad InStat version 

3.00 for Windows 95, GraphPad Software, San Diego California USA, www.graphpad.com) 

onde foram feitas as análises. 

Considerando que a intensidade de marcação que é a variável dependente, desfecho do 

estudo, foi avaliada mediante escores, optou-se por uma análise não paramétrica. O fato da 

comparação, ter se dado entre três grupos independentes (tumores ou integrinas), motivou a 

utilização do teste de Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste de comparação múltipla de Dunn, 

desde que o primeiro mostrasse diferença significativa. Quando a comparação entre os 

tumores se deu apenas levando-se em consideração dois tumores, quais sejam, adenoma 

pleomórfico de glândula salivar e carcinoma adenóide cístico, lançou-se mão do teste de 

Mann-Whitney. O nível de significância foi estabelecido em 95% ( =0,05).

4.8- IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 O projeto de pesquisa desenvolvido foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN, o qual aprovou o projeto através do parecer nº 56/2004, constante no 

anexo 4. 



RESULTADOS



5-RESULTADOS

5.1-RESULTADOS MORFOLÓGICOS 

Os adenomas pleomórficos de glândula salivar menor e maior estudados apresentaram 

o aspecto histológico característico, ou seja, exibiram a presença de cápsula na maioria das 

vezes com uma proliferação de células luminais e não luminais, arranjando-se em cordões, 

ninhos, ilhas e lençóis sólidos, formando estruturas ductiformes revestidas por 2 ou mais 

camadas de células, num estroma variável. Em 3 casos de adenoma pleomórfico de glândula 

salivar menor e em um caso de glândula salivar maior, observou-se áreas de metaplasia 

escamosa das células proliferantes. 

Em relação à presença de cápsula, dos 28 casos de adenoma pleomórfico de glândula 

salivar menor e maior estudados, 21 (75%) exibiam a presença de cápsula nos cortes 

histológicos avaliados, sendo esta ausente em 6 casos oriundos de glândula salivar menor e 

em 1 caso de glândula salivar maior. Em quase todos os casos que possuíam cápsula foi 

possível observar a infiltração da mesma pelas células tumorais, exceto em 2 casos de 

glândula salivar maior, onde não se detectou esta infiltração. As células infiltrativas, 

arranjavam-se principalmente na forma de cordões e ninhos, mas, por vezes, células isoladas 

também eram observadas. 

Na maioria dos casos, os tumores mostravam mais de um tipo de estroma, de forma 

que não havia predominância de um tipo estromal sobre o outro dentro do mesmo tumor em 

vários casos. Os estromas do tipo hialino e fibroso foram os mais freqüentes tanto nos 

tumores advindos de glândula salivar menor quanto maior, sendo o tipo condróide o menos 

freqüente (Quadro2). 



Quadro 2- Tipos de estromas tumorais observados 

Estroma Glândula salivar menor Glândula salivar maior Total

Hialino 9 11 20

Fibroso 10 8 18

Mixóide 5 6 11

Condróide 1 2 3

Total 25 27 52

Os CACs avaliados também se apresentaram com o aspecto histológico típico 

exibindo a proliferação de células epiteliais redondas ou cuboidais com citoplasma escasso e 

grandes núcleos ovais hipercromáticos originando os 3 subtipos histológicos, mostrando 

estruturas pseudocísticas no padrão cribriforme, estruturas tubulares no tubular e em forma de 

lençóis ou ilhas no padrão sólido. Em alguns casos, observou-se invasão das células tumorais 

para estruturas adjacentes. 

Dos 10 casos de CACs selecionados, 5 eram do subtipo tubular, 1 cribriforme, 1 

tubular/cribriforme e 3 do subtipo sólido. O caso classificado como tubular/cribriforme 

mostrou invasão para o tecido muscular e glândula salivar normal e os 3 casos com padrão 

sólido mostraram invasão para estruturas adjacentes, sendo que um apresentou invasão 

perivascular e óssea, outro para o tecido adiposo e o último para glândula salivar normal. 

5.2- RESULTADOS IMUNO-HISTOQUÍMICOS

 Realizou-se a análise da expressão imuno-histoquímica das integrinas estudadas em 

microscopia óptica, onde se verificou a presença de marcação em quase todos os casos de 

adenomas pleomórficos de glândula salivar menor e maior, exceto por 1 caso de glândula 



salivar menor que foi negativo para a integrina 3 1 e 1 caso de glândula salivar maior que 

foi negativo para 2 1 e 3 1. De forma geral, verificou-se marcação localizada 

principalmente na membrana plasmática celular, mas também no citoplasma com intensidade 

variável e um padrão de distribuição predominantemente difuso pelos espécimes tumorais. 

 No que concerne à localização, foi evidenciada imunorreatividade para as integrinas 

nos contatos intercelulares dos cordões, ninhos e lençóis sólidos da massa tumoral do 

adenoma pleomórfico e naqueles que invadiam a cápsula quando esta era presente, nas células 

luminais e não luminais das estruturas ductiformes. As células luminais foram 

predominantemente marcadas em relação às não luminais, para todas as integrinas avaliadas 

em todos os tumores e esta marcação foi evidenciada principalmente no pólo luminal das 

células, mas por vezes, foi observado um padrão bipolar. Além disso, também foi evidenciada 

marcação nos contatos basolaterais destas células. Nas células não luminais, a positividade 

apresentou-se de forma mais pontual, principalmente nos contatos intercelulares. 

 Em relação à intensidade de expressão da 2 1 observou-se forte marcação com 

escore 2 para quase todos os casos de adenoma pleomórfico de glândula salivar menor e 

maior analisados (96,42%), exceto para um caso de glândula salivar maior que foi negativo 

(3,58%) (Tabela 1). Quanto à localização, para os casos positivos houve marcação em 100% 

nos contatos intercelulares, 100% dos casos das células luminais e 66,66% das células não 

luminais das estruturas ductiformes. Detectou-se infiltração para a cápsula em 19 (90,47%) 

dos 21 casos onde esta estava presente e destes, 17 casos (89,47%) foram positivos para a 

integrina 2 1 (Figuras 1-4). 

 Para a integrina 3 1 evidenciou-se uma intensidade de expressão mais variável do 

que aquela apresentada pela 2 1, onde 2 casos foram negativos (7,15%), sendo 1 caso de 



glândula salivar menor e outro de glândula salivar maior e 26 casos foram positivos (92,85%). 

Destes 26 casos, 14 (53,84%) exibiram escore 1, ou seja,  fraca expressão e 12 casos (46,15%) 

obtiveram escore 2 (Tabela 1). Em relação à localização, 22 casos (84,61%) dos 26 positivos, 

mostraram imunorreatividade nos contatos intercelulares, 25 casos (96,15%) dos casos das 

células luminais e 3 casos (11,53%) nas células não luminais. Dos 19 casos que exibiam 

infiltração para a cápsula, 8 (42,10%) foram reativos para a integrina 3 1 (Figuras 5-8). 

 No que diz respeito à integrina 5 1 foi encontrada forte imunomarcação com escore 

2 nos 28 casos (100%) de adenoma pleomórfico de glândula salivar menor e maior estudados 

(Tabela 1). Em todos os espécimes avaliados (100%) houve marcação nos contatos 

intercelulares e nas células luminais das estruturas ductiformes, onde por vezes, a marcação 

no pólo luminal era tão constante que se formava um padrão linear de marcação para o lúmen. 

Em 18 casos (64,28%) houve imunorreação das células não luminais. Das células que 

infiltravam a cápsula em 19 casos, 16 (84,21%) exibiram reatividade para a integrina 5 1

(Figuras 9-12). 

 Nas áreas de metaplasia escamosa, presentes em 4 tumores, foi evidenciada forte 

marcação para  as integrinas 2 1 e 5 1. Nos casos apresentando estroma do tipo 

condróide, detectou-se reatividade nas células isoladas nas lacunas para as integrinas 2 1 e 

5 1. Nas glândulas salivares normais adjacentes ao tumor pôde-se detectar forte reatividade 

nos ductos para todas as integrinas avaliadas. A porção basal das células localizadas na 

interface com o estroma foi negativa para todas as integrinas analisadas (Figuras 13-16).

 Nos CACs avaliados evidenciou-se imunorreação na maioria dos casos estudados, 

exceto em 1 caso do subtipo sólido que foi negativo para 2 1 e 3 1 e nos outros 2 casos 

com padrão sólido que não foi reativo para a integrina 3 1. A marcação também foi 



visualizada predominantemente na membrana citoplasmática celular e citoplasma com 

intensidade variável e padrão de distribuição predominantemente difuso. A localização desta 

marcação variou com o subtipo histológico do tumor. 

 Observou-se marcação para a integrina 2 1 em 9 (90%) dos 10 casos de CAC 

avaliados, sendo um caso do subtipo sólido negativo (10%) e os outros 2 casos deste subtipo 

exibiram uma positividade bastante focal nas áreas centrais dos lençóis sólidos, 

principalmente nos locais onde parece haver tentativa de organização luminal. No que 

concerne à intensidade da expressão imuno-histoquímica, dos 9 casos positivos, 8 (88,88%) 

exibiram escore 1, ou seja, fraca marcação e 1 caso (11,11%) obteve escore 2 (Tabela 1). Nos 

contatos intercelulares houve reatividade nos 9 casos positivos (100%). As células luminais 

das estruturas tubulares presentes nos 7 casos classificados como tubular e tubular/cribriforme 

foram todas positivas para 2 1 (100%), principalmente no pólo apical, enquanto as células 

não luminais foram todas negativas para esta integrina. Nas células que circundavam os 

espaços pseudocísticos presentes nos casos classificados como cribriforme e 

tubular/cribriforme verificou-se positividade focal localizada apenas no pólo oposto ao lúmen, 

enquanto o pólo luminal mostrava-se completamente negativo (Figuras 17-20). 

 Quanto à integrina 3 1, todos os 3 casos (30%) do subtipo sólido foram negativos e 

dos 7 casos positivos, 5 (71,42%) exibiram escore 2 e 2 casos (28,57%) escore 1 (Tabela 1). 

Em todos os casos positivos houve reação nos contatos intercelulares e no pólo apical das 

células luminais das estruturas tubulares (100%), já as células não luminais não exibiram 

marcação para esta integrina. Para os espaços pseudocísticos foi observado o mesmo padrão 

apresentado para a integrina 2 1 (Figuras 21-24). 



 Todos os casos de CAC avaliados foram positivos para a integrina 5 1, sendo 4 

casos (40%) com escore 2 e 6 casos (60%) com escore 1, sendo 3 destes do subtipo sólido, os 

quais foram apenas focalmente positivos, na mesma localização observada para a 2 1 neste 

subtipo (Tabela 1). Os contatos intercelulares estiveram marcados em 100% dos casos. Nos 7 

casos onde havia a presença de estruturas tubulares, as células luminais, predominantemente 

no pólo apical foram positivas e as não luminais todas negativas. Os achados observados nos 

espaços pseudocísticos foram semelhantes aos encontrados para as integrinas 2 1 e 3 1

(Figuras 24-28). 

 A porção basal das células localizadas na interface com o estroma foi negativa para 

todas as integrinas analisadas. Nas áreas onde houve invasão para as estruturas adjacentes, as 

células neoplásicas mostravam-se com o padrão de expressão semelhante àquele apresentado 

nas áreas tumorais (Figuras 29-30). 

Nos casos onde se observou negatividade nos espécimes tumorais, a eficácia da reação 

foi denotada pela presença de imunomarcação nos ductos presentes nas glândulas salivares  

normais adjacentes às áreas tumorais (Figuras 31-32). 

Através da utilização de testes estatísticos foram testadas as hipóteses de igualdade ou 

não entre os escores obtidos em relação à intensidade de expressão imuno-histoquímica das 

integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 nos tumores pesquisados. Primeiro, foram comparados os 

adenomas pleomórficos de glândula salivar menor, adenomas pleomórficos de glândula 

salivar maior e CAC entre si. Como a análise aqui se configurou entre três grupos 

independentes (tumores ou integrinas) utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis, seguido do pós-

teste de comparação múltipla de Dunn, desde que o primeiro mostrasse diferença 



significativa. Posteriormente, os 2 grupos de adenoma pleomórfico foram reunidos formando 

um só grupo que foi então comparado ao grupo do CAC. 

Em relação aos adenomas pleomórficos de glândula salivar menor verificou-se 

diferença estatística significativa entre a intensidade de expressão das integrinas 2 1 e 

5 1, que eram mais fortemente marcadas, quando comparadas à expressão da integrina 

3 1. Nos adenomas pleomórficos de glândula salivar maior houve diferença estatisticamente 

significativa entre a integrina 3 1 e a 5 1, apresentando-se a última, com marcação mais 

forte em relação à 3 1. Não houve diferença estatística entre a intensidade de expressão das 

integrinas estudadas nos CACs (Tabela 2, Figuras 33, 34 e 35). 

Em relação às integrinas 2 1 e a 5 1 houve diferença estatística significativa entre 

os adenomas pleomórficos de glândula salivar menor e de glândula salivar maior quando 

comparados ao CAC; para a integrina 3 1 não houve diferença estatística entre os tumores 

(Tabela 3, Figuras 36, 37 e 38). Quando se analisou a intensidade de expressão entre as 3 

integrinas nos adenomas pleomórficos de glândula salivar menor e de glândula salivar maior 

reunidos em um único grupo, verificou-se diferença estatística significativa entre as integrinas 

2 1 e a 5 1, fortemente marcadas quando comparadas à 3 1 (Tabela 4, Figura 39). 

Os 2 grupos de adenomas pleomórficos foram reunidos formando um só grupo e 

utilizou-se o teste de Mann-Whitney para fazer a comparação entre o grupo dos adenomas 

pleomórficos e CACs. Verificou-se que  houve diferença estatística altamente significativa 

para a integrina 2 1 entre os dois tumores, apresentando o adenoma pleomórfico, uma  

marcação mais intensa para esta integrina. Em relação à integrina 3 1 não houve diferença 

estatisticamente significativa e quanto à integrina 5 1 não foi possível a realização de testes 

estatísticos para calcular a existência de diferença entre os dois tumores, uma vez que não 



houve variabilidade entre os escores de intensidade da integrina 5 1, ficando patente, 

porém, que a referida integrina é mais intensamente expressa no adenoma pleomórfico do que 

no CAC, pois todos tiveram escore 2 (100%), enquanto no CAC  apenas 4 (40%), obtiveram 

escore 2 (Tabela 5, Figuras 40, 41 e 42). 

Para fins de comparação entre os subtipos histológicos do CAC, estes foram 

subdivididos em 2 grupos: sólido e tubular/cribriforme. Não houve diferença estatística entre 

a intensidade de expressão das integrinas avaliadas nos CACs (tubular/cribriforme) e nos 

CACs (sólidos) (Tabela 6). Quando comparados os 2 subtipos, para a integrina 2 1, não 

houve diferença estatística significativa. Para a 3 1 e 5 1 não foi possível a realização de 

análise estatística, porque não houve variabilidade entre os escores apresentados pelo subtipo 

sólido, no entanto, fica clara a diferença entre os subtipos, uma vez que para a 3 1, os 3 

casos com padrão sólido foram negativos para esta integrina enquanto no padrão 

tubular/cribriforme houve positividade nos 7 casos (100%), sendo 5 casos com escore 2 e 2 

casos com escore 1. Para a 5 1, todos os casos de subtipo sólido obtiveram escore 1 com 

uma imunomarcação totalmente focal e nos 7 casos do subtipo tubular/cribriforme, 4 se 

apresentaram com escore 2 e 3 com escore 1, porém de forma difusa pelo espécime (Tabela 

7).



Tabela 1- Escores da intensidade de marcação obtidos para as integrinas 2 1, 3 1 e 5 1,

de acordo com cada tipo de tumor. Natal, RN-2005. 

Integrinas 
Entidade

2 1 3 1 5 1
2 1 2
2 1 2
2 0 2
2 1 2
2 2 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 2 2
2 2 2

APGSME 

2 1 2
2 1 2
2 2 2
2 1 2
2 2 2
2 1 2
2 2 2
0 0 2
2 2 2
2 1 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2

APGSMA 

2 2 2
1 2 2
2 2 1
1 2 1
1 2 2
1 2 2
1 1 2

CAC tubular e 
tubular/cribriforme 

1 1 1
0 0 1
1 0 1CAC sólido 
1 0 1

Legenda: APGSME- adenoma pleomórfico de glândula salivar menor; APGSMA- adenoma pleomórfico de 

glândula salivar maior; CAC-carcinoma adenóide cístico; 0- ausência de marcação, 1- fraca marcação e 2- forte 

marcação 



Tabela 2- Parâmetros utilizados no cálculo do teste de Kruskal-Wallis para avaliação da 

intensidade de marcação em relação às integrinas 2 1, 3 1 e 5 1, de acordo com cada 

tipo de tumor. Natal, RN-2005. 

Entidade Integrina n
Soma dos 

postos

Média dos 

postos
p

Adenoma pleomórfico 

de glândula salivar 

menor (APGSME) 

2 1 a

3 1 b

5 1 a

14 378

147

378

27,00

10,50

27,00

0,0001

Adenoma pleomórfico 

de glândula salivar 

maior (APGSMA) 

2 1 a,b

3 1 a

5 1 b

14 320

240

343

22,86

17,14

24,50

0,0234

Carcinoma adenóide 

cístico (CAC) 

2 1

3 1

5 1

10 128

160

177

12,80

16,00

17,70

0,3729

As letras expressam os resultados do pós-teste de comparação múltipla de Dunn, onde letras iguais não 
expressam diferença. 



Tabela 3- Parâmetros utilizados no cálculo do teste de Kruskal-Wallis entre os 3 tipos de 

neoplasia em relação à avaliação da intensidade de marcação para cada integrina. Natal, RN-

2005.

Integrina Entidade n
Soma dos 

postos

Média dos 

postos
p

2 1

APGSME a

APGSMA a

CAC b

14

14

10

343

320

78

24,50

22,86

7,80

0,0001

3 1

APGSME

APGSMA

CAC

14

14

10

228

327

186

16,27

23,36

18,60

0,1734

5 1

APGSME a

APGSMA a

CAC b

14

14

10

315

315

111

22,50

22,50

11,10

0,0001

As letras expressam os resultados do pós-teste de comparação múltipla de Dunn, onde letras iguais não 

expressam diferença.

Tabela 4- Parâmetros utilizados no cálculo do teste de Kruskal-Wallis para a intensidade de 

marcação em relação às integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 para o adenoma pleomórfico de 

glândula salivar. Natal, RN-2005. 

Entidade Integrina n
Soma dos 

postos

Média dos 

postos
p

Adenoma 

pleomórfico 

2 1 a

3 1 b

5 1 a

28

1379

763

1428

49,25

27,25

51,00

0,0001

As letras expressam os resultados do pós-teste de comparação múltipla de Dunn, onde letras iguais não 
expressam diferença. 



Tabela 5- Escores da intensidade de marcação para as integrina 2 1 e 3 1 de acordo com o 

tipo de tumor, e respectivo valor de “p” para o teste de Mann-Whitney. Natal, RN-2005. 

Entidade Integrina n
Soma dos 

postos

Média dos 

postos
p

Adenoma 

pleomórfico 

CAC

Adenoma 

pleomórfico 

CAC

2 1

3 1

28

10

28

10

663

78

555

186

23,67

7,8

19,82

18,6

0,0001

0,770

Tabela 6- Parâmetros utilizados no cálculo do teste de Kruskal-Wallis para a intensidade de 

marcação em relação às integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 para o carcinoma adenóide cístico  do 

subtipo tubular-cribriforme e do subtipo sólido. Natal, RN-2005. 

Integrina Entidade n
Soma dos 

postos

Média dos 

postos
p

2 1

3 1

5 1

CAC (tubular 

cribriforme) 

07 52,50

94,50

84,00

7,50

13,50

12,00

0,0941

2 1

3 1

5 1

CAC (sólido) 03
16,50

7,50

21,00

5,50

2,50

7,00

0,0608



Tabela 7- Escores da intensidade de marcação para a integrina 2 1, de acordo com o subtipo 

do carcinoma adenóide cístico (CAC) e respectivo valor de “p” para o teste de Mann-

Whitney. Natal, RN-2005. 

Entidade Integrina n
Soma dos 

postos

Média dos 

postos
p

CAC (tubular 

cribriforme) 

CAC (sólido) 

2 1 07

03

43

12

6,14

4

0,3374



Legendas das Figuras 1 a 4: 

Figura 1 – Expressão imuno-histoquímica da integrina 2 1 nos contatos intercelulares em 

adenoma pleomórfico de glândula salivar menor (Estreptoavidina-Biotina- 400x) 

Figura 2 – Imunorreatividade para a integrina 2 1 nas estruturas ductiformes do adenoma 

pleomófico de glândula salivar maior, com marcação predominante no pólo luminal das 

células luminais (Estreptoavidina-Biotina- 400x) 

Figura 3 – Positividade para a integrina 2 1 nas células luminais e ausência nas células não-

luminais das estruturas ductiformes do adenoma de glândula salivar menor (Estreptoavidina-

Biotina- 400x) 

Figura 4 – Forte imunorreatividade para a integrina 2 1 nas células luminais das estruturas 

ductiformes, localizada na membrana celular e no citoplasma em adenoma pleomórfico de 

glândula salivar menor (Estreptoavidina-Biorina- 400x) 





Legendas das Figuras 5 a 8: 

Figura 5- Fraca expressão da integrina 31 1 nos contatos intercelulares em adenoma 

pleomórfico de glândula salivar menor (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 

Figura 6- Imunorreatividade para a integrina 31 1 nas estruturas ductiformes do adenoma 

pleomórfico de glândula salivar menor, com marcação predominante nas células luminais 

(Estreptoavidina-Biotina_ 400x). 

Figura 7- Positividade bipolar para a integrina 31 1 nas células luminais e ausência de 

marcação nas células não luminais das estruturas ductiformes do adenoma pleomórfico de 

glândula salivar maior (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 

Figura 8- Expressão imuno-histoquímica para integrina 31 1 localizada na membrana 

citoplasmática dos lençóis de células tumorais do adenoma pleomórfico de glândula salivar 

maior (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 





Legendas das Figuras 9 a 12: 

Figura 9- Imunoexpressão da integrina 5 1 nos contatos intercelulares localizada na 

membrana e citoplasma celular em adenoma pleomórfico de glândula salivar maior 

(Estreptoavidina-Biotina- 400x). 

Figura 10. Positividade para a integrina 5 1 predominantemente nas células luminais, ora de 

forma bipolar, ora no pólo luminal das estruturas ductiformes do adenoma pleomórfico de 

glândula salivar menor (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 

Figura 11- Imunorreatividade para a integrina 5 1 nas estruturas ductiformes do adenoma 

pleomórfico de glândula salivar maior, com intensa marcação no pólo luminal, formando uma 

marcação linear no lúmen (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 

Figura 12- Marcação para a integrina 5 1 em área de invasão capsular em adenoma 

pleomórfico de glândula salivar menor (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 





Legendas das Figuras 13 a 16: 

Figura 13- Forte imunoexpressão da integrina 2 1 nas áreas de metaplasia escamosa em 

adenoma pleomórfico de glândula salivar menor. Presença de marcação também nos contatos 

intercelulares (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 

Figura 14- Forte reatividade para a integrina 5 1 nas áreas de metaplasia escamosa em 

adenoma pleomórfico de glândula salivar menor. Presença de marcação também nos contatos 

intercelulares (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 

Figura 15- Controle intemo positivo. Forte expressão para integrina 3 1 pinos duetos 

presentes em glândulas salivares normais adjacentes ao tumor (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 

Figura 16- Ausência de marcação para integrina 5 1 nas células localizadas na interface com 

o estroma em adenoma pleomórfico de glândula salivar menor. Presença de células isoladas nas 

lacunas reativas no estroma condróide (Estreptoavidina-Biotina- 400x) 





Legendas das Figuras 17 a 20: 

Figura 17- Positividade fraca e focal para a integrina 2 1 nas áreas centrais dos lençóis 

sólidos do CAC, localizada principalmente onde parece haver tentativa de organização luminal 

(Estreptoavidína-Biotina- 400x). 

Figura 18- Imunoexpressão focal para a integrina 2 1 nas áreas centrais dos lençóis sólidos do 

CAC e ausência de marcação nas células presentes na interface com o estroma 

(Estreptoavidina-Biotina- 400x). 

Figura 19- Fraca expressão imuno-histoquímica para integrina 2 1 localizada principalmente 

no pólo luminal das células luminais das estruturas tubulares do CAC (Estreptoavidina-Biotina- 

400x).

Figura 20- Presença de marcação para a integrina 2 1 nos contatos intercelulares e ausência 

de expressão nas células internas que revestem as estruturas pseudocísticas das áreas 

cribriformes do CAC (Estreptoavidina-Biotina- 400x).





Legendas das Figuras 21 a 24: 

Figura 21- Ausência de expressão para a integrina 3 1 no subtipo sólido do CAC 

(Estreptoavidina-Biotina- 400x). 

Figura 22- Imunoexpressão da integrina 3 110calizada principalmente no pólo luminal das 

células luminais das estruturas tubulares do CAC (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 

Figura 23- Fraca reatividade para a integrina 3 1 nas células luminais das estruturas tubulares 

do CAC e ausência de marcação nas células não-Iuminais (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 

Figura 24- Presença de marcação para a integrina 3 1 nas estruturas tubulares e ausência de 

expressão nas células internas que revestem as estruturas pseudocísticas das áreas cribriformes 

do CAC (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 





Legendas das Figuras 25 a 28:

Figura 25- Positividade focal para a integrina 5 1 nas áreas centrais dos lençóis sólidos do 

CAC, principalmente nos locais onde parece haver tentativa de organização luminal 

(Estreptoavidina-Biotina- 400x)

Figura 26- Fraca imunorreatividade para a integrina 5 1 nas células luminais das 

estruturas tubulares do CAC e ausência de marcação nas células não-luminais 

(Estreptoavidina-Biotina- 400x)

Figura 27- Imunoexpressão da integrina 5 1 nas células luminais das estruturas tubulares 

do CAC (Estreptoavidina-Biotina- 400x)

Figura 28- Presença  de  marcação   para  a   integrina  5 1  nos   contatos   intercelulares

e ausência de expressão nas células internas que revestem as estruturas pseudocísticas das 

áreas cribriformes do CAC (Estreptoavidina-Biotina- 400x). 





Legendas das Figuras 29 a 32: 

Figura 29- Presença de imunomarcação para a integrina 5 1 nos contatos intercelulares do 

CAC sólido e ausência de marcação nas células localizadas na interface com o estroma 

(Estreptoavidina-Biotina- 400x) . 

Figura 30- Presença de reatividade para a integrina 2 1 na área de invasão muscular pelas 

células tumorais do CAC (Estreptoavidina-Biotina- 400x) . 

Figura 31- Controle positivo interno. Forte expressão para integrina 2 1 nos ductos 

presentes em glândulas salivares normais adjacentes ao tumor. Presença de ninhos de 

células neoplásicas permeando a glândula salivar normal (Estreptoavidina-Biotina- 400x)  

Figura 32- Controle positivo interno. Forte imunorreatidade para integrina 5 1 nos ductos 

presentes em glândulas salivares normais adjacentes ao tumor (Estreptoavidina-Biotina- 

400x)





Figura 33. Box-Plot da intensidade de marcação para as integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 em

relação aos adenomas pleomórficos de glândulas salivares menores. Natal, RN-2005. 
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Figura 34. Box-Plot da intensidade de marcação para as integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 em

relação aos adenomas pleomórficos de glândulas salivares maiores. Natal, RN-2005. 
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Figura 35. Box-Plot da intensidade de marcação para as integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 em

relação aos carcinomas adenóides císticos. Natal, RN-2005. 
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Figura 36. Box-Plot da intensidade de marcação para as integrina 2 1 em relação aos 

adenomas pleomórficos de glândulas salivares menores, maiores e carcinomas adenóides 

císticos. Natal, RN-2005. 
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Figura 37. Box-Plot da intensidade de marcação para as integrina 3 1 em relação aos 

adenomas pleomórficos de glândulas salivares menores, maiores e carcinomas adenóides 

císticos. Natal, RN-2005. 
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Figura 38. Box-Plot da intensidade de marcação para as integrina 5 1 em relação aos 

adenomas pleomórficos de glândulas salivares menores, maiores e carcinomas adenóides 

císticos. Natal, RN-2005. 
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Figura 39. Box-Plot da intensidade de marcação para as integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 em

relação aos adenomas pleomórficos de glândulas salivares maiores e menores. Natal, RN-

2005.
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Figura 40. Box-Plot da intensidade de marcação para a integrina 2 1 em relação aos dois 

tipos de tumores, adenomas pleomórficos e carcinomas adenóides císticos. Natal, RN-2005. 

Tipo de Neoplasia

Carc. aden. císticoAdenoma pleomórfico

In
te

n
s
id

a
d
e
 d

e
 m

a
rc

a
ç
ã
o

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

0,0

-,5



Figura 41. Box-Plot da intensidade de marcação para a integrina 3 1 em relação aos dois 

tipos de tumores, adenomas pleomórficos e carcinomas adenóides císticos. Natal, RN-2005. 
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Figura 42. Box-Plot da intensidade de marcação para a integrina 5 1 em relação aos dois 

tipos de tumores, adenomas pleomórficos e carcinomas adenóides císticos. Natal, RN-2005. 
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DISCUSSÃO



6- DISCUSSÃO 

As glândulas salivares possuem dois tipos principais de células: luminais e não 

luminais, organizadas em um padrão específico. As células luminais referem-se às células 

secretórias que compõem ácinos e as células que forram o sistema de ductos, enquanto o 

componente não-luminal compreende também dois tipos celulares, as basais e as mioepiteliais 

(DARDICK, 1996). As células mioepiteliais são encontradas em relação às unidades 

secretoras terminais e aos ductos intercalares, interpostas entre a lâmina basal e a membrana 

plasmática das células parenquimatosas (KATCHBURIAN, ARANA, 1999).

Segundo Loyola, Araújo e Sousa (1999), a diversidade morfológica das neoplasias de 

glândula salivar tem sido atribuída à capacidade de diferenciação das células 

parenquimatosas, entre as quais, as células mioepiteliais, identificadas em graus variáveis de 

diferenciação nessas neoplasias. Já as neoplasias de pâncreas, glândula que não apresenta 

célula mioepitelial, não exibem tal variação morfológica (SOUSA, ARAÚJO, 1994). 

Nos tumores de glândula salivar e mamária, as células mioepiteliais são um componente 

integrante de grande importância. As células mioepiteliais e “mioepiteliais-like”, são um 

componente estabelecido de vários tumores de glândula salivar, tais como, adenoma 

pleomórfico, mioepitelioma, carcinoma adenóide cístico e carcinoma epitelial-mioepitelial, 

porém seu papel ainda não está totalmente compreendido conforme relatos de Burgess et al. 

(1996).

Os tumores de glândula salivar têm um papel de destaque  nas neoplasias humanas, 

tendo provavelmente a mais complexa histopatologia vista entre as neoplasias humanas. 

(DARDICK, 1996). As duas neoplasias aqui pesquisadas, o adenoma pleomórfico e o 



carcinoma adenóide cístico (CAC) compartilham a mesma origem celular e a marcante 

presença de matriz extracelular. 

Conforme Sousa e Araújo (1994) entre os tumores de glândula salivar, um interesse 

especial tem sido reservado ao adenoma pleomórfico, pois além de ser o mais freqüente 

apresenta um aspecto histológico bastante peculiar. De acordo com Ellis e Auclair (1996) os 

adenomas pleomórficos destacam-se devido a sua diversidade citomorfológica e arquitetural e 

a única característica constante é a proliferação coordenada de células luminais e não-

luminais, sendo que as últimas têm uma tendência de predominar numericamente sobre as 

luminais, conforme relata Dardick (1996). 

Segundo citaram Toto e Hsu (1985), Dardick (1996), Rivera-Bastidas, Ocanto e 

Acevedo (1996), Figueiredo et al. (2001) e Neville et al. (2004)  o adenoma pleomórfico é a 

mais freqüente de todas as neoplasias de glândula salivar, sendo mais comum na parótida e 

segundo Loyola et al. 1995 em glândula salivar menor, ocorre principalmente no palato, 

incidindo mais sobre o sexo feminino. Ocorre mais entre  a quarta e a sexta décadas de vida, 

apresentando-se tipicamente como uma massa firme de crescimento lento e indolor que pode 

tornar-se muito grande se não for tratado (ELLIS E AUCLAIR, 1996, NEVILLE et al., 2004). 

No presente estudo, dos 28 casos de adenoma pleomórfico, 14 eram oriundos de 

glândula salivar menor e 14 de glândula salivar maior, nos quais foram observados os achados 

histopatológicos característicos descritos na literatura por autores como Sousa e Araújo 

(1994), Ellis e Auclair (1996), Dardick (1996) e Neville et al. (2004). Dos espécimes 

estudados, 21 casos (75%) apresentaram-se encapsulados. Em 6 casos de glândula salivar 

menor e em 1 caso de glândula salivar maior, a cápsula estava ausente e exceto por 2 casos 

localizados em glândula salivar maior que não mostraram infiltração da cápsula, em todos os 



outros tumores foi possível observar a infiltração da cápsula pelas células neoplásicas, em 

variados arranjos. Estes achados concordam com os relatos de Dardick (1996) e Neville et al. 

(2004), os quais afirmam que apesar do adenoma pleomórfico normalmente possuir cápsula, 

esta pode, muitas vezes, mostrar infiltração pelas células tumorais. 

Estromas de tipos variados foram verificados nos adenomas pleomórficos ora 

estudados e na maioria dos tumores mais de um tipo de estroma puderam ser observados, 

sendo o tipo hialino o mais comum (38,46%), tanto em glândula salivar menor quanto maior, 

seguido pelos tipos fibroso (34,61%), mixóide (21,15%) e condróide (5,76%). 

Segundo vários autores (DARDICK, 1996; ELLIS, AUCLAIR, 1996; NEVILLE et 

al., 2004) essa variação estromal é um aspecto característico do adenoma pleomórfico; além 

disso, nossos achados corroboram os resultados obtidos por Sousa e Araújo (1994) em 51 

casos de adenomas pleomórficos de glândula salivar menor, onde o estroma hialino foi o mais 

freqüente. Outro achado histopatológico nos tumores aqui avaliados foi a presença de 

metaplasia escamosa das células proliferantes em 4 casos, fato este também descrito por 

Sousa e Araújo (1994) e Dardick (1996).

O carcinoma adenóide cístico (CAC) é uma entidade rara e compreende cerca de 1% 

de todos os tumores malignos da região oral e maxilofacial e cerca de 22% de todos os 

tumores malignos das glândulas salivares maiores e menores (KOKEMUELLER et al., 2004). 

Chummun et al. (2001) e Sung et al. (2003) afirmam ainda que o CAC representa 

aproximadamente 10% de todas as neoplasias de glândula salivar. 

Esta neoplasia acomete principalmente pacientes na quinta e sexta décadas de vida e 

algumas vezes as crianças podem ser afetadas (KOKEMUELLER et al., 2004). Há uma 

tendência dos tumores malignos de glândula salivar apresentarem igual distribuição entre os 



sexos (LICITRA et al., 2003); para o CAC a proporção entre os sexos é controversa, onde 

alguns autores afirmam que não encontraram diferenças em seus estudos (FIGUEIREDO et 

al., 2000; CHUMMUN et al., 2001; KOKEMUELLER et al., 2004), outros que é mais 

comum nos homens (SPIRO, HUVOS, STRONG, 1974) e ainda aqueles que apontam que as 

mulheres são mais afetadas (GREINER, ROBINSON, MAVES, 1989). 

O CAC é um dos tumores malignos de glândula salivar mais comum, sendo uma lesão 

que tende a crescer lentamente, tendo um comportamento indolente (AN et al., 2004), mas 

que freqüentemente mostra crescimento invasivo, recorrência e metástase tardia à distância 

(WAHLBERG et al., 2002; SHIRAI et al., 2003; JIA et al., 2004; FREITAS et al., 2004; 

MISUMI et al., 2004; YASUMATSU et al., 2004). Além disso, tem tendência a apresentar 

invasão perineural em estágios precoces, sendo bastante rara a invasão para linfonodos 

cervicais, já a disseminação hematogênica ocorre freqüentemente durante o curso da doença 

(KOKEMUELLER et al., 2004). 

Três padrões histopatológicos são descritos para o CAC: cribriforme, tubular e sólido, 

os quais se relacionam com o prognóstico (SHIBUYA et al., 1999; PEREZ-ORDONEZ, 

2003; JIA et al., 2004). Na amostra dos 10 casos de CACs avaliados nesta pesquisa, 5 eram 

do subtipo tubular (50%), 1 cribriforme (10%), 1 cribriforme/tubular (10%) e 3 sólidos (30%). 

Dentre estes casos, foi possível observar invasão para estruturas adjacentes em 4 casos (40%), 

sendo que 3 destes aconteceram no subtipo sólido, fato este que pode contribuir para o pior 

prognóstico apresentado por este subtipo como relatado por Chummun et al. (2001), Chhieng 

e Paulino (2002), Sung et al. (2003) e Kokemueller et al. (2004).  

A produção de moléculas da matriz extracelular (MEC) é um fator muito importante 

no desenvolvimento e progressão de tumores. Muitos estudos têm demonstrado a produção 



destas moléculas em tumores de glândula salivar, principalmente pelas células mioepiteliais e 

esta interação célula-MEC pode determinar diretamente o fenótipo celular destes tumores. 

Ressalta-se aqui 2 tumores que têm a participação da célula mioepitelial em sua histogênese, 

sendo o adenoma pleomórfico uma neoplasia benigna e o CAC, uma neoplasia maligna. 

Dentre os componentes da MEC, algumas proteínas  como o colágeno IV e a laminina 

constituintes da membrana basal e a fibronectina, constituinte da MEC intersticial, vêm sendo 

amplamente investigadas nestes tumores ao longo dos anos (TOTO, HSU, 1985; SAKU et al., 

1990; SOINI et al., 1992; LUO et al., 1993; SUNARDHI-WIDYAPUTRA, VAN DAMME, 

1993; SHIRASUNA, SAKAI, 1993; SHRESTHA et al., 1994; QUEIROZ, SOUZA, 

FREITAS, 1997; KÄRJÄ, SYRJÄNEN, SYRJÄNEN, 1995; SHINTANI et al., 1997; 

FREITAS, JAEGER, JAEGER, 1999;  FÉLIX et al., 1999; FRANÇA et al., 2000; BENTO, 

2002; FREITAS et al., 2004).

Este processo de interação célula-MEC é mediado por receptores de membrana, 

principalmente por moléculas de adesão, sendo a família das integrinas a principal classe de 

receptores envolvida neste processo (AZUMA et al., 1996; YANG et al., 1999, THIERY et 

al., 2003). Estas interações célula-MEC desempenham um importante papel no 

comportamento neoplásico, sobretudo nos fenômenos de invasão e metástase, influenciando 

processos importantes como adesão, polarização, proliferação, diferenciação, migração 

celular e apoptose (DICKESON et al., 1999; LIU, CALDERWOOD, GINSBERG, 2000; 

KAWANO et al., 2001; WOZNIAK et al., 2004). 

 Sabendo-se da importância da MEC e da interação célula-MEC, mediada por 

integrinas, em vários aspectos relacionados ao processo neoplásico, este estudo averiguou a 

expressão das integrinas 2 1, 3 1 e 5 1, principais receptores celulares para colágeno 

IV, laminina e fibronectina, respectivamente, em adenomas pleomórficos de glândula salivar 



maior e menor e carcinomas adenóides císticos com o objetivo de comparar a expressão 

destas integrinas entre uma neoplasia benigna e uma maligna para verificar se há diferenças 

nesta expressão que denotem algum indício que contribua para explicar a diferença entre os 

comportamentos biológicos distintos apresentados por estes tumores. Além disso pretendeu 

investigar se há diferença entre os 3 subtipos histopatológicos do CAC que também 

contribuam para maiores esclarecimentos a respeito do pior prognóstico  apresentado pelo 

subtipo sólido desta neoplasia. 

 No presente estudo todas as integrinas investigadas foram expressas no adenoma 

pleomórfico e no CAC com padrão de distribuição predominantemente difuso pelos tumores e 

intensidade de expressão variável. 

Nos adenomas pleomórficos de glândula salivar menor e maior observou-se 

imunopositividade para as integrinas estudadas de forma e localização muito semelhantes 

situada na membrana citoplasmática celular. Uma marcação para todas as integrinas foi 

visualizada nos contatos intercelulares dos cordões, ninhos e lençóis sólidos tumorais e 

também naqueles que, por vezes, invadiam a cápsula. A presença da expressão de integrinas 

nos contatos intercelulares pode estar relacionada com a adesão das células aos seus ligantes 

na MEC, uma vez que a presença destas proteínas já foi observada nos ninhos celulares 

epiteliais tumorais por Raitz, Martins e Araújo (2003) que já detectaram a presença de 

laminina em torno das células individuais de adenoma pleomórfico e isto também poderia se 

estender para outros constituintes da MEC. Félix et al. (1999) também evidenciaram a 

presença de laminina e colágeno IV em torno dos agregados celulares e células individuais de 

adenomas pleomórficos. 



Outro fator importante que pode explicar esta marcação intercelular, é a interação 

homotípica entre integrinas, pois segundo Ojakian e Schwimmer (1994) as integrinas 2 1 e 

3 1 foram localizadas nas membranas laterais entre ceratinócitos adjacentes e a 2 1 e 

5 1 nos sítios de contato célula-célula endotelial, sugerindo a implicação das integrinas nas 

interações célula-célula. Existe ainda a observação de que a subunidade 2 encontra-se 

expressa nos contatos basolaterais das células luminais da mama e nesta localização ela 

poderia contribuir para interação célula-célula como tem sido sugerido para outras células 

epiteliais como os ceratinócitos, conforme Shaw (1999). Whittard e Akiyama (2001) por sua 

vez afirmam que interações homotípicas entre integrinas podem ser implicadas nos contatos 

intercelulares nos ceratinócitos e em outros tipos celulares normais e transformados. Também, 

de acordo com relatos de Loducca et al. (2003) as integrinas têm sido implicadas na 

manutenção dos contatos intercelulares. 

Não se pode descartar ainda, a possibilidade de interações heterotípicas com outras 

moléculas de adesão, como a E-caderina, que foi descrita fazendo este tipo de interação com a 

2 1 por Whittard et al. (2002). A E-caderina é a principal molécula de adesão célula-célula 

e a ativação das integrinas pode regular a estabilidade juncional das caderinas durante alguns 

eventos, como morfogênese, reparo e invasão neoplásica, sendo a reorganização do esqueleto, 

um alvo óbvio no processo de desmontagem do complexo juncional e espalhamento das 

células mediado por integrinas, conforme relatos de Kawano et al (2001), que ainda 

confirmam que a subunidade 1 das integrinas regula a polaridade e a motilidade das células 

epiteliais através da subregulação da função das caderinas e das cateninas.

Kreidberg (2000) afirmou também que a 3 1 é necessária na manutenção da junção 

célula-célula em ceratinócitos, uma vez que já foi observado que em células deficientes desta 



integrina, a associação -actinina com o complexo caderina-cateninas estava reduzido, 

indicando uma ligação cruzada entre o sistema de adesão das integrinas e das caderinas.  

Além das integrinas também poderem ser moduladas através da ligação com outras 

integrinas na superfície celular e outras moléculas de adesão, elas são capazes também de 

interagir com receptores de fator de crescimento, regulando assim, alguns processos celulares 

de acordo com Siebers et al. (2005) que afirmaram que a sinergia entre integrinas e receptores 

de fator de crescimento tem grande importância na progressão do ciclo celular e na migração 

celular. Acrescentando assim, mais uma possível explicação para a presença de marcação para 

as integrinas estudadas nos contatos intercelulares. 

Andrade (2003) também evidenciou a expressão imuno-histoquímica das integrinas 

2 1, 3 1 e 5 1 nos contatos intercelulares do revestimento epitelial de ameloblastomas 

unicísticos e sólidos e também das áreas sólidas e cordões do tumor odontogênico 

adenomatóide. 

No presente estudo, nas células luminais e não luminais das estruturas ductiformes 

também foi detectada imunoexpressão para as integrinas estudadas, sendo esta marcação 

predominantemente encontrada no pólo luminal das células luminais, mas por vezes, foi 

possível observar uma marcação bipolar. Estes resultados encontram-se em conformidade 

com alguns outros estudos, pois este fato também foi evidenciado por Lourenço et al. (2004) 

que detectaram forte marcação para as subunidades 2 e 5 das integrinas, principalmente no 

pólo luminal das células luminais de adenomas pleomórficos, além de verificarem em 

algumas áreas uma marcação bipolar. Estes autores relataram que a presença de integrinas 

nesta localização pode indicar que este padrão de expressão esteja relacionado com as funções 

secretórias desempenhadas por estas células. Nas células das estruturas ductiformes de TOAs 



também foi observada marcação imuno-histoquímica para as integrinas 2 1, 3 1 e 5 1

por Andrade (2003), onde esta marcação também foi vista  principalmente no pólo luminal 

das células, mas com tendência à expressão bipolar em algumas áreas.  

Baseando-se na observação de marcação imuno-histoquímica predominante no pólo 

luminal das células luminais sugere-se que este fato pode estar implicado na regulação da  

polarização celular e na formação das duplas camadas vistas nestas estruturas, processos estes 

que são imprescindíveis para que estas células exerçam sua função glandular típica. 

Respaldando esta hipótese, Ojakian e Schwimmer (1994) afirmam que a polaridade celular é 

requerida para a célula exercer funções fisiológicas próprias. Ainda quanto a isto, autores 

como Matlin et al. (2003) denotam que as células epiteliais se polarizam em resposta aos 

contatos adesivos com a MEC e com as células vizinhas e estes mesmos autores 

demonstraram que o contato das células com o colágeno em gel é essencial para algumas 

linhagens de células desenvolverem a polaridade, sendo a subunidade 1 das integrinas, muito 

importante neste processo. Além disso, o contato das células organizadas em monocamadas 

com o colágeno em gel, possibilita a formação de estruturas complexas em dupla camada, 

denominadas pelos autores de tubulocistos.

Zhang et al. (2003) também relataram que a morfogênese glandular intestinal está 

associada com a reorganização do citoesqueleto de actina, polarização e redução da atividade 

proliferativa da célula e que todos estes processos requerem sinalização através das integrinas 

2 1 e 3 1. Este fato, talvez possa ser estendido para as glândulas salivares, posto que, 

estas integrinas associadas ainda à 5 1 foram expressas nas glândulas salivares normais 

presentes em áreas adjacentes aos tumores, marcação esta, localizada principalmente nos 

ductos. Esta observação é também corroborada por Loducca et al. (2003) que evidenciaram 

forte expressão para a subunidade 1 principalmente no pólo apical das células luminais dos 



ductos estriados de glândulas salivares adultas, mas também observaram expressão nos ductos 

intercalares e excretores. Além disso, as células acinares serosas e mucosas também exibiram 

marcação em seu pólo basal, de onde os autores concluíram que a presença de integrinas nas 

estruturas de glândulas salivares normais adultas, pode indicar seu envolvimento no papel 

funcional destas glândulas.

A ausência de expressão para as integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 observada neste 

estudo, nas células localizadas entre a interface dos lençóis sólidos do adenoma pleomórfico e 

o estroma, não concorda com os achados imuno-histoquímicos encontrados para seus ligantes, 

ou seja, a laminina, colágeno IV e a fibronectina, respectivamente, as quais segundo vários 

autores (QUEIROZ, SOUZA, FREITAS, 1997; FÉLIX et al., 1999; RAITZ, MARTINS, 

ARAÚJO, 2003) são visualizadas circundando os aglomerados celulares nestes tumores. 

Esperava-se, portanto, que as integrinas 2 1, 3 1 e 5 1 estivessem presentes nas 

células da interface com o estroma e esta ausência, em parte, talvez possa ser explicada pela 

interrupção da membrana basal usualmente vista em adenomas pleomórficos através de 

estudos ultraestruturais, os quais revelam que a membrana basal, nestes tumores, é 

segmentada, segundo relatos de Raitz, Martins e Araújo (2003). Estes autores afirmaram que 

a membrana basal é fragmentada durante a morfogênese do tumor, o que pode permitir a 

interação entre as células mioepiteliais da periferia dos aglomerados celulares com as 

moléculas morforegulatórias presentes no tecido conjuntivo intersticial causando, assim, a 

modificação das células mioepiteliais, responsáveis pela produção da grande variedade de 

estromas vista no adenoma pleomórfico. Assim, essa fragmentação da membrana basal pode 

alterar a adesão entre as moléculas constituintes da membrana basal e suas integrinas 

receptoras. Baseados neste fato, sugerimos ainda que esta ausência ou falha de ancoragem, 



poderia contribuir para o comportamento infiltrativo local das células tumorais do adenoma 

pleomórfico, mesmo sendo esta uma neoplasia benigna.  

Quando se analisou estatisticamente a intensidade de expressão das integrinas 

observou-se que nos adenomas pleomórficos de glândula salivar menor houve diferença 

estatística significativa (p<0.001) entre as integrinas 2 1 e 5 1 que foram mais fortemente 

marcadas quando comparadas à 3 1, que era expressa mais fracamente e que nos adenomas 

pleomórficos de glândula salivar maior houve diferença estatisticamente significativa 

(p<0.0234) entre as integrinas 3 1, expressa mais fracamente e a 5 1, mais fortemente. 

Quando os dois grupos de glândula salivar menor e maior foram reunidos em um só, também 

se observou significativa diferença estatística (p<0.0001) entre a 2 1 e 5 1 quando 

comparadas à 3 1, sempre expressa mais fracamente. 

Expressão reduzida da integrina 3 1 também já foi evidenciada em alguns tumores, 

principalmente de origem epitelial, como de pulmão, ovário, mama e cólon, segundo relatos 

de Kreidberg (2000), que afirmaram que nas células tumorais a 3 1 medeia a migração, uma 

vez que estudos prévios têm demonstrado que a interação desta integrina com a membrana 

basal adjacente poderia transduzir sinais que inibiriam o comportamento invasivo das células 

epiteliais.

Segundo de Hart, Healy e Jones (2003) os ceratinócitos desprovidos de 3 são mais 

móveis que sua contraparte selvagem e mostram baixa força de adesão à superfícies cobertas 

com laminina-5. Esta fraca expressão da 3 1 comparada à 2 1 e 5 1, observada nos 

adenomas pleomórficos aqui estudados, associada à sua ausência nas células da interface entre 

os aglomerados tumorais e o estroma tumoral, podem estar, portanto, implicados no 

comportamento infiltrativo local apresentado pelas células deste tumor, uma vez que a falta de 



ancoragem ou baixa força de adesão destas células à laminina e sua maior mobilidade 

poderiam propiciar uma migração significativamente maior através da MEC. 

No entanto, em alguns tumores como carcinoma hepatocelular, verificou-se que as 

células invasivas expressam a integrina 3 1, enquanto as células não invasivas não o fazem, 

conforme relatos de Giannelli et al. (2002), os quais sugeriram uma possível explicação para 

este fenômeno através da produção e ativação das metaloproteinases 2 e 9 pela integrina 3 1

e este processo facilitaria a migração e a invasão das células cancerígenas. Também em 

melanomas e tumores gástricos foi evidenciada expressão aumentada da integrina 3 1,

segundo afirma Kreidberg (2000), o que corrobora relatos de que a expressão das integrinas 

altera-se durante a tumorigênese e esta expressão é altamente variável, mostrando-se ora 

subexpressas, ora superexpressas, de acordo com o tipo e a localização do tumor. Isto dificulta 

a interpretação de alguns achados, tornando essencial, portanto, a realização da comparação 

destes achados entre neoplasias oriundas da mesma linhagem celular, além de localização 

semelhante, correndo-se o risco de que qualquer extrapolação dos fatos observados, tornarem-

se meras conjecturas. 

Outro fato que exemplifica tipicamente esta variabilidade de expressão da integrina é 

demonstrado pela expressão da integrina 5 1 em tumores, onde ora é considerada como 

supressora tumoral, porque em alguns estudos, as células tumorais que a superexpressam são 

menos tumorigênicas do que as que não a expressam (HAN et al., 2003) e outras vezes, 

evidencia-se que a superexpressão de 5 1 é associada com a progressão tumoral, como por 

exemplo em melanomas malignos de acordo com Adachi et al. (2000) e Han et al. (2003). 

Estes últimos autores ainda comentam que em linfomas não-Hodgkin a expressão de 5 1

correlacionou com um maior envolvimento extranodal e um pobre prognóstico e os mesmos 



ainda verificaram que o aumento da 5 1 esteve associado com metástase para os linfonodos 

em câncer de pulmão.  

Esta controvérsia, conforme Jayne et al. (2002) pode ser explicada pelo fato de que o 

efeito supressor tumoral da 5 1 é dependente da linhagem celular estudada e da presença ou 

ausência de fibronectina extracelular, pois a interação 5 1/fibronectina pode influenciar a 

sobrevivência celular por modular a apoptose super regulando as proteínas antiapoptóticas ou 

suprimindo os mediadores apoptóticos. Esta assertiva, é também confirmada por Adachi et al. 

(2000), os quais relatam que a ausência de adesão da 5 1 à fibronectina, ativa uma via de 

sinalização que leva à diminuição da proliferação celular e que a ligação à fibronectina reverte 

este sinal. Fica evidente, desta forma, a necessidade de critérios estritos de comparação, como 

comentado anteriormente. 

Nas áreas de metaplasia escamosa, observadas em 4 casos de adenomas pleomórficos, 

uma forte expressão para as integrinas 2 1 e 5 1 foi verificada. Andrade (2003) também 

evidenciou forte marcação para a integrina 5 1 nas células apresentando metaplasia 

escamosa nos ameloblastomas sólidos com padrão acantomatoso e este autor sugeriu que esta 

superexpressão poderia estar relacionada com um mecanismo de diferenciação terminal ou 

apoptose destas células. Adachi et al. (2000) relataram ainda que o aumento da expressão da 

integrina 5 1, em alguns casos, pode ser uma desvantagem para sua proliferação e 

migração. Já Modolo et al. (2004) verificaram que nos ameloblastomas do subtipo 

acantomatoso, as células com metaplasia escamosa expressaram fracamente as subunidades 

5 e 1 e foram negativas para 2. Esta diferença, pode ter sido ocasionada pela utilização 

das subunidades separadas por estes autores, ao contrário da forma conjugada, utilizada tanto 

por Andrade (2003) quanto no presente estudo. Acreditamos que a maior expressão da 5 1



em áreas de metaplasia escamosa, encontradas nestes casos de adenoma pleomórfico, indique 

apenas um estágio de diferenciação terminal destas células, isto também pode se estender para 

a 2 1, uma vez que Thiery (2003) relata que há evidências de que a presença desta integrina 

esteja relacionada com a manutenção do estado de diferenciação. 

Nos CACs também se verificou imunorreatividade para todas as integrinas estudadas, 

situada principalmente na membrana citoplasmática celular, cuja localização variou com o 

subtipo histopatológico do tumor. De forma geral, os contatos intercelulares foram positivos 

em todos os casos. Esta positividade para integrinas nos contatos intercelulares das células 

epiteliais e mioepiteliais do CAC também foi verificada por Loducca et al. (2000b) que 

identificaram a expressão de 2 1 e 5 1 nestes tumores. 

Esta presença de marcação imuno-histoquímica para as integrinas estudadas, nos 

contatos intercelulares de certa forma, pode ser explicada pelo mesmo raciocínio seguido nos 

casos do adenoma pleomórfico, uma vez que foi demonstrado que as células do CAC 

produzem grande quantidade de substâncias constituintes da MEC, como laminina, colágeno 

IV e fibronectina (SHIRASUNA, SAKAI, 1995; SHINTANI et al., 1997; FREITAS, 

JAEGER, JAEGER, 1999). Raitz, Martins e Araújo (2003) confirmaram a presença destas 

moléculas da MEC em CAC e acrescentaram a sua presença também no estroma destes 

tumores. Além disso, no subtipo cribriforme, eles verificaram que a laminina e o colágeno IV 

estiveram presentes em torno dos cilindros, ocasionalmente entre eles e também dentro dos 

espaços pseudocísticos delimitando suas bordas, sendo a fibronectina negativa nesta 

localização.

Freitas et al. (2004) corroboram os achados anteriores e ainda relatam que as próprias 

células neoplásicas secretam a laminina, a qual é degradada depois pelas metaloproteinases de 



matriz, onde o SIKVAV, um fragmento peptídico da laminina pode ser o responsável por 

induzir a formação pseudocística no CAC, através do aumento da secreção das 

metaloproteinases 2 e 9. 

Portanto, as integrinas nos contatos intercelulares podem estar se expressando de 

forma a unirem-se aos seus ligantes na MEC, além das ligações homotípicas com outras 

integrinas, heterotípicas com a E-caderina e com receptores de fator de crescimento, já 

comentadas anteriormente para o adenoma pleomórfico. 

Outro fator importante que não deve ser descartado é que a expressão de uma 

determinada integrina, nem sempre quer dizer que este receptor seja funcional, pois algumas 

integrinas inativas requerem estímulo exógeno para ativar a ligação aos seus ligantes, portanto 

as integrinas podem estar presentes em uma localização sem estar necessariamente exercendo 

uma função crítica, a não ser que haja sua ativação (SHAW, 1999; LODUCCA et al., 2003)  

Nos CACs aqui avaliados, todos os casos positivos foram imunorreativos para todas as 

integrinas estudadas nas células luminais das estruturas tubulares quando estas estavam 

presentes, ou seja, nos 7 casos classificados como tubular e tubular/cribriforme, ao passo que 

todas as células não luminais foram negativas. Nossos achados em relação às células luminais 

concordam com os obtidos por Loducca et al. (2000b) que verificaram a presença da 2 1 e 

3 1 no pólo apical das células luminais do CAC e com os demonstrados por Lourenço et al. 

(2004) que registraram a expressão das subunidades  2, 3, 5 e 1 das integrinas nestas 

mesmas condições nos CACs. Aqui, vale salientar os mesmos aspectos discutidos 

anteriormente para a presença de expressão imuno-histoquímica das integrinas estudadas nas 

células luminais dos adenomas pleomórficos, que incluem: envolvimento das integrinas com 



as funções secretórias exercidas por estas células e também a relação das integrinas com a 

regulação da polarização e formação de tubulocistos vistos nestas estruturas tubulares. 

Já a ausência de expressão para as integrinas nas células não-luminais verificadas 

neste estudo, difere um pouco dos achados dos mesmos autores anteriormente citados, onde 

Loducca et al. (2000b) visualizaram a presença de 2 1 e 3 1 nos contatos intercelulares 

das células mioepiteliais ou não-luminais, mesmo que de forma esparsa e irregular e Lourenço 

et al. (2004) identificaram uma discreta positividade para as subunidades 2, 3, 5 e 1 nos 

contatos intercelulares das células mioepiteliais. 

Esta divergência pode ser devido ao método de avaliação da expressão imuno-

histoquímica, pois no presente estudo avaliou-se o padrão de expressão que se apresentou 

constante em todas as áreas do espécime, relevando marcações pontuais discretas em áreas 

restritas dos espécimes. Além disto, o último trabalho citado utilizou as subunidades 

separadas e o nosso fez uso das subunidades conjugadas, o que poderia proporcionar um 

padrão de expressão variável. 

Esta fraca expressão das integrinas, vista em adenomas pleomórficos para as células 

não-luminais ou a ausência de expressão detectada nas mesmas células dos CACs no presente 

experimento, diferentemente do que foi observado para as células luminais dos adenomas 

pleomórficos e dos CACs, reforçam, tanto a existência da dupla composição celular nestes 

tumores, ou seja, células luminais e não luminais, quanto a origem celular compartilhada 

pelos mesmos, já estabelecidas na literatura. 

No subtipo cribriforme do CAC, para todas as integrinas analisadas, foi visualizada 

apenas uma reatividade focal no pólo basal oposto ao lúmen das células que circundavam os 

espaços pseudocísticos, enquanto o pólo luminal, mostrou-se negativo. Este padrão de 



expressão, visto no subtipo cribriforme, foi intrigante, pois sabendo-se que estas cavidades 

pseudocísticas são preenchidas por componentes da membrana basal reduplicada, como 

colágeno IV e laminina (CHENG et al., 1992; SHINTANI et al., 1997; LODUCCA et al., 

2000b; RAITZ, MARTINS, ARAÚJO, 2003) esperava-se que houvesse uma marcante 

expressão das integrinas 2 1 e 3 1, receptores para colágeno IV e laminina 

respectivamente, no pólo apical das células que circundam estes espaços pseudocísticos. 

Os resultados obtidos por Loducca et al. (2000b) para as integrinas 2 1 e 3 1 e 

àqueles observados por Lourenço et al. (2004) para as subunidades 2, 3, 5 e 1, foram 

semelhantes aos nossos, onde os mesmos só observaram fraca positividade restrita aos 

contatos basolaterais das células circundando os espaços pseudocísticos. 

Uma das possíveis explicações para este achado, foi apontada por Lourenço et al. 

(2004) que cogitaram que isto poderia ocorrer devido à ausência de um receptor relevante, o 

qual estimularia a formação de uma membrana basal reduplicada defeituosa. Isto ainda 

poderia estar relacionado ao mecanismo invasivo do CAC, onde as integrinas estariam 

possivelmente sendo rearranjadas na superfície celular promovendo a formação de 

lamelipodia, facilitando assim a migração celular. 

Esta última hipótese parece plausível, posto que, diversas funções, além daquelas 

associadas à interação célula-MEC, são exercidas pelas integrinas, portanto, sua fraca 

expressão ou ausência em situações onde há abundância dos componentes da MEC, pode 

indicar que nestes casos, as integrinas estariam envolvidas com outras vias de sinalização 

intracelular, as quais, por exemplo, poderiam resultar na alteração da organização do 

citoesqueleto afetando assim a adesão e a motilidade celular. Suportando esta hipótese está o 

fato de que a maioria das neoplasias malignas destrói a membrana basal no processo de 



invasão, já no CAC, ao contrário, o excesso de MEC, especialmente de membrana basal, é 

que parece estar relacionado ao alto potencial de invasividade demonstrado por este tumor, 

que apresenta uma interessante capacidade de infiltrar os tecidos através de tecidos ricos em 

membrana basal, tirando vantagem desta estrutura para migrar e invadir (SHINTANI et al., 

1997; LODUCCA et al., 2000b; RAITZ, MARTINS, ARAÚJO, 2003; WOZNIAK et al., 

2004; SIEBERS et al., 2005). 

Ao se analisar os casos de CAC do subtipo sólido verificou-se que a expressão para a 

integrina 3 1 foi negativa nos 3 casos, para a 2 1 houve positividade apenas focal em 2 

casos e em relação à 5 1, os 3 casos foram positivos, mas também de forma focal. Nos 

casos imunorreativos, essa positividade focal era restrita às áreas onde parecia haver uma 

tentativa de organização luminal. 

Tais achados também foram constatados por Lourenço et al. (2004) que identificaram 

apenas uma discreta expressão das subunidades 2, 3, 5 e 1 das integrinas nos CACs 

sólidos.

Baseados nestes resultados, podemos inferir que este padrão de expressão do CAC 

sólido pode refletir o seu comportamento agressivo, pois alguns trabalhos na literatura 

informam que, de forma geral, a expressão de integrinas diminui ou desaparece em tumores 

de alto grau ou em lesões pouco diferenciadas (THOMAS, JONES, SPEIGHT, 1997; 

DAMJANOVICH et al., 1997; SHAW, 1999; FORNARO, MANES, LANGUINO, 2001; 

LOURENÇO et al., 2004). 

Nas células da interface entre o estroma e as células tumorais não foi detectada 

imunomarcação para as integrinas estudadas nos CACs. Estes resultados são conflitantes com 

àqueles observados para as moléculas constituintes da MEC, ligantes para as integrinas ora 



estudadas, os quais informam que em torno das estruturas tubulares ou circundando os ninhos 

tumorais observa-se grande quantidade de colágeno IV, laminina e fibronectina depositada 

(CHENG et al., 1992; SHINTANI et al., 1997; FREITAS, JAEGER, JAEGER, 1999; RAITZ, 

MARTINS, ARAÚJO, 2003). Contrariamente ao que foi observado na presente pesquisa, 

Damjanovich et al. (1997) evidenciaram que em tumores de mama, quando o colágeno IV e a 

laminina circundavam as células tumorais, àquelas células em contato com a MEC mostravam 

forte reatividade para as subunidades 1, 2, 3, 6, v, 1 e 3, enquanto as células que 

se encontravam dentro dos ninhos tumorais ou que não estavam em contato com a MEC, não 

expressavam estas integrinas. Lourenço et al. (2004) também identificaram expressão das 

subunidades 2, 3, 5 e 1 de forma bipolar nas células neoplásicas situadas na periferia 

das ilhas e lóbulos tumorais, as quais estavam em contato direto com o estroma. 

Esta discrepância dos resultados também pode ser devido a utilização das subunidades 

de integrinas por estes autores, enquanto no trabalho atual pesquisou-se a forma conjugada da 

integrina, a qual representa a integrina receptora ativa. 

Como tentativa de explicação para este fenômeno, novamente especulamos sobre os 

mesmos fatores ressaltados anteriormente, os quais poderiam explicar a ausência de marcação 

verificada nas células que circundam os espaços pseudocísticos, ou seja, nas áreas dos CACs 

com MEC abundante as integrinas poderiam estar desempenhando outras funções, de forma 

que as mesmas estariam se rearranjando para facilitar a migração e a invasão através dos 

tecidos ricos em membrana basal observadas neste tumor. 

No que concerne à intensidade de expressão, não houve diferença estatística 

significativa entre as integrinas avaliadas nos CACs. Posteriormente foram reunidos os 

adenomas pleomórficos de glândula salivar menor e maior, formando um só grupo, que então 



foi comparado ao grupo dos CACs. Verificou-se diferença estatística altamente significativa 

(p<0,0001) para a integrina 2 1, apresentando o grupo dos adenomas pleomórficos uma 

marcação mais intensa para a mesma. Para a 3 1, não houve diferença estatística 

significativa, onde dos 26 casos de adenomas pleomórficos positivos, 14 apresentaram escore 

1 e 12 casos exibiram escore 2 e nos CACs, 3 casos foram negativos, 2 mostraram escore 1 e 

5 obtiveram escore 2. Quanto à integrina 5 1 não foi possível a realização de testes 

estatísticos, uma vez que não houve variabilidade entre os escores de intensidade expressos 

por esta integrina, ficando claro, porém, que a mesma foi mais intensamente marcada nos 

adenomas pleomórficos, onde foi observado escore 2 para todos os casos (100%) e nos CACs 

apenas 4 casos (40%) obtiveram este escore.

É importante salientar que dentro dos adenomas pleomórficos a expressão de 3 1 foi 

reduzida em relação às outras, mas comparando-se os adenomas pleomórficos aos CACs, 

apenas a 2 1 e 5 1  estiveram  reduzidas, sendo a 2 1 de forma estatisticamente 

significativa.

Esta expressão reduzida de 2 1 e em menor escala da 5 1 nos CACs, em relação 

aos adenomas pleomórficos, está de acordo com alguns trabalhos que apontam a redução 

desta integrina em malignidades, onde Lourenço et al. (2004) relatam que de forma geral, os 

adenomas pleomórficos expressaram mais as subunidades 2, 3, 5 e 1 do que os CACs, o 

que de acordo com eles está fundamentado na literatura, que tem mostrado uma relação 

inversa entre expressão de integrinas e malignidade. Maragou et al. (1999) verificaram a 

redução da 2, 6 e 1 em carcinomas de células escamosas orais, quando comparados ao 

epitélio normal, sendo a perda de intensidade da integrina 2 1, a que obteve maior 

correlação com os carcinomas de células escamosas orais, de onde os autores sugeriram mais 



estudos para determinar se esta expressão reduzida poderia ter algum significado no 

prognóstico da doença. 

Comparando os achados para a integrina 2 1 no trabalho atual a experimentos com 

um tipo tumoral mais estreitamente relacionado ao nosso, no caso, tumores de mama, foi 

possível verificar que Damjanovich et al. (1997) verificaram que em fibroadenomas benignos 

de mama não houve alteração no padrão de expressão das subunidades 1, 2, 3, 6, v, 1

e 3 quando comparados ao epitélio normal de mama, enquanto que nos cânceres de mama 

houve uma significativa subregulação de todas as subunidades. Shaw (1999) ainda 

observaram que a expressão da integrina 2 1 foi mantida em lesões benignas de mama, 

como fibroadenomas ou doenças fibrocísticas, enquanto que nos carcinomas invasivos se 

verificou uma redução na expressão das integrinas 2 1, 3 1 e 5 1, sendo a integrina 

2 1 claramente implicada na progressão do câncer de mama, onde sua expressão é 

diminuída com o estado de diferenciação destes adenocarcinomas, sendo que os pobremente 

diferenciados expressam um nível reduzido ou indetectável desta integrina, sugerindo que a 

mesma é importante para manter a diferenciação e controlar a proliferação do epitélio 

mamário. 

Ainda em mama, Thiery (2003) informa que a expressão da integrina 2 1 se reduz 

com a progressão do carcinoma de mama e que este fenômeno poderia ser explicado 

baseando-se em algumas evidências de que esta integrina está envolvida  na manutenção do 

estado de diferenciação. Portanto estes achados de outros autores, em neoplasias de mama, 

podem respaldar nossos achados em relação à redução da expressão de integrinas no CAC, 

especialmente da 2 1, uma vez que este tipo de glândula, assim como as glândulas salivares, 



contém células mioepiteliais, apresentando assim uma arquitetura estrutural bastante 

semelhante àquela observada nas glândulas salivares. 

Fornaro, Manes e Languino (2001) também evidenciaram subregulação das 

subunidades 2, 3 e 5 em carcinomas de próstata, por outro lado, observaram a super 

regulação da subunidade 1.

No tocante à redução da expressão da integrina 5 1 em CACs, podemos citar alguns 

trabalhos que também comentam este aspecto, onde Adachi et al. (2000) relatam que a 

presença desta integrina nas células tumorais pode ser uma desvantagem para sua proliferação 

e ainda informam que vários estudos têm confirmado a correlação entre reduzida expressão da 

integrina 5 1 com a transformação maligna ou um maior potencial maligno. Por outro lado, 

como já foi anteriormente citado, a superexpressão desta integrina também vem sendo 

correlacionada com um fenótipo mais agressivo e com progressão tumoral (ADACHI et al., 

2000; HAN et al., 2003) pelos motivos também já discutidos. 

Os CACs foram subdivididos em 2 grupos: sólido e tubular/cribriforme, com o intuito 

de comparar os subtipos histológicos deste tumor, porém o teste estatístico só pôde ser 

realizado para a integrina 2 1, onde não houve diferença estatisticamente significativa, mas 

1 caso do subtipo sólido foi negativo para esta integrina e os outros 2 obtiveram escore 1. Para 

as integrinas 3 1 e 5 1 não foi possível a realização do teste, devido à ausência de 

variabilidade entre os escores apresentados pelo subtipo sólido, mas fica patente a diferença, 

onde para a integrina 3 1 todos os casos do subtipo sólido foram negativos e no subtipo 

cribriforme/tubular, 5 apresentaram escore 2 e 2 casos tiveram escore 1. Em relação à 5 1,

os 3 casos sólidos apresentaram escore 1 e nos casos do subtipo tubular/cribriforme, 4 tiveram 



escore 2 e 3 casos apresentaram escore 1. Além disto, mesmo nos casos sólidos positivos, essa 

reatividade exibiu-se de forma bastante focal.  

Thomas, Jones e Speight (1997) também relataram a perda focal ou extensa de 2 1,

3 1, v 5 e 4 em lesões pouco diferenciadas de carcinomas de células escamosas. 

Partindo desta premissa, podemos também fazer uma inferência de que a ausência de 

expressão da integrina 3 1 nos 3 casos do subtipo sólido e da integrina 2 1 em um caso 

também deste subtipo, pode desempenhar algum papel na patogênese e no comportamento 

biológico mais agressivo deste subtipo tumoral, o qual é considerado o menos diferenciado e 

que exibe o pior prognóstico, conforme Chummun et al. (2001), Sung et al. (2003), 

Kokemueller et al. (2004) e Yasumatsu et al. (2004). Porém devido ao pequeno tamanho da 

amostra, não foi possível estabelecer esta relação,  sendo necessário, portanto, que se façam 

estudos mais abrangentes com uma amostra maior para conclusões mais fidedignas. 

Foi observado que o padrão de expressão das integrinas avaliadas tanto nas áreas de 

infiltração capsular presente em alguns casos de adenoma pleomórfico, quanto nas áreas 

invasivas também apresentadas por alguns CACs, foi semelhante àquele verificado nas áreas 

centrais dos dois tumores. 

Assim, após a análise dos nossos resultados, associada aos achados de outros autores a 

cerca da expressão de integrinas nas mais diversas neoplasias, fica patente a complexidade de 

interpretação destes dados, uma vez que as integrinas desempenham numerosas funções 

críticas no comportamento celular, além daquelas relacionadas à sua atuação como molécula 

de adesão, o que, possivelmente, pode explicar a discrepância dos resultados entre os vários 

tumores. Enfim, é difícil um consenso sobre a real função desempenhada por estas moléculas 



em momentos específicos dos fenômenos celulares,  mostrando a importância e a necessidade 

de critérios estritos de comparação, como comentado anteriormente. 

Portanto, é essencial que a expressão de cada integrina seja julgada, sempre que 

possível, em relação à expressão de outras, dentro de tumores com a mesma origem celular, 

para tentar minimizar estas variações observadas. E assim então, com o esclarecimento das 

funções destas integrinas, pode ser que em um futuro próximo, estas possam ser utilizadas 

como alvo terapêutico, aplicadas tanto nas neoplasias, especialmente modulando os 

fenômenos da metástase, como em outras entidades que atinjam estas moléculas de adesão. 



CONCLUSÕES



7- CONCLUSÕES 

Diante dos nossos resultados, podemos concluir que: 

1. A forma e a localização da imunoexpressão das integrinas estudadas foi semelhante 

entre os adenomas pleomórficos de glândula salivar menor e maior e variável entre os 

diferentes subtipos histológicos do CAC. O padrão de expressão observado sugere que as 

integrinas avaliadas podem estar implicadas na regulação da  polarização celular e na 

formação das duplas camadas vistas nas estruturas ductiformes e tubulares destes tumores, 

processos que capacitam estas células a desempenharem suas funções secretórias. 

2. Quando os adenomas pleomórficos de glândula salivar menor e maior foram 

reunidos em um só grupo, houve diferença estatística altamente significativa (p<0,0001) para 

a integrina 2 1, que se apresentou mais fortemente marcada neste tumor quando comparada 

ao CAC. Isto sugere que esta redução na expressão da integrina 2 1 no CAC, pode estar 

relacionada com a menor diferenciação de suas células tumorais, uma vez que a mesma é 

importante na manutenção do estado de diferenciação celular. Para a integrina 5 1, apesar 

da impossibilidade da realização de teste estatístico, ficou claro que a mesma era mais 

intensamente marcada no adenoma pleomórfico. É possível também que a redução da 

expressão da 5 1 possa estar implicada no comportamento mais agressivo apresentado pelo 

CAC, já que em outros tumores, esta correlação tem se confirmado. 

3. Apesar da ausência de diferença estatística para a integrina 2 1 e da 

impossibilidade da realização de testes estatísticos para comparar a expressão das integrinas 

3 1 e 5 1 entre os subtipos tubular/cribriforme e sólido do CAC, observou-se uma forte 

tendência para as integrinas avaliadas se mostrarem ausentes ou com expressão reduzida no 

subtipo sólido, sugerindo portanto que este padrão de expressão pode desempenhar algum 



papel na patogênese e no comportamento biológico mais agressivo deste subtipo tumoral, o 

qual é considerado o menos diferenciado e que exibe o pior prognóstico.  



SUMMARY



SUMMARY

Immunohistochemical expression of 2 1, 3 1 e 5 1 integrins in pleomorphic 

adenoma from minor and major salivary glands and adenoid cystic carcinoma

Pleomorphic adenoma and adenoid cystic carcinoma (ACC) consist benign and 

malignant neoplasm from salivary gland, respectively. These neoplasms share some 

characteristics, such as cellular origin and considerable production of extracellular matrix, 

however, with distinct biological behavior. The aim of the present study was to compare the 

expression of 2 1, 3 1 e 5 1 integrins in pleomorphic adenoma from minor and major 

salivary glands and ACCs. Furthermore, it was investigated possible differences in the 

expression of these integrins according to histological subtypes of ACC. Fourteen cases of 

pleomorphic adenoma from major salivary gland, fourteen cases from minor salivary gland 

and ten cases of ACC were selected. It was taken into consideration the presence or absence, 

localization and intensity of integrin immunoexpression. The cases of pleomorphic adenoma 

were grouped in order to compare the expression between the distinct neoplasms. It was 

observed a highly significant difference (p<0,0001) in relation to 2 1 integrin between the 

neoplasms since pleomorphic adenoma showed a pronounced immunostaining. It was not 

possible to perform statistical tests considering the 2 1 integrin expression; nevertheless, it 

could be observed a tendency of higher staining in pleomorphic adenoma. For comparative 

reasons the cases ACCs were divided in two groups: solid and tubular/cribriform. It was not 

detected significant differences in regard to 2 1 integrin; and statistical analysis could not 

be realized in relation to 3 1 and 5  integrin expression. However, it was also verified a 

tendency of absence or reduced expression in the solid subtype. It can be concluded that the 

reduced 2 1 integrin expression observed in CACs may be related to a lesser degree of cell 

differentiation in this neoplasm and the reduced 5 1 integrin expression can be associated 

with aggressive biological behavior. Moreover, the absence and/or reduced expression of the 

studied integrins in solid ACC suggests a role in pathogenesis and more aggressive biological 

behavior of this histological subtype. 

Key-words: Salivary gland neoplasms, pleomorphic adenoma, adenoid cystic carcinoma, 

integrins, immunohistochemistry. 
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Anexo 1 

Ficha de avaliação da expressão imuno-histoquímica das integrinas 

Integrina _ 1 em adenoma pleomórfico de glândula salivar menor 
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Anexo 2 

Ficha de avaliação da expressão imuno-histoquímica das integrinas

Integrina _ 1 em adenoma pleomórfico de glândula salivar maior 
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Anexo 3 

Ficha de avaliação da expressão imuno-histoquímica das integrinas 

Integrina _ 1 em carcinoma adenóide cístico
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