
0 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA ORAL 

 

 

 

JEFFERSON DA ROCHA TENÓRIO 

 

 

 

 

ESTUDO DA EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DAS PROTEÍNAS P53, 

BAX E BCL-2 EM TUMORES BENIGNOS DERIVADOS DO EPITÉLIO 

ODONTOGÊNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

2016 

 

 



1 
 

Jefferson da Rocha Tenório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DA EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DAS PROTEÍNAS P53, BAX E 

BCL-2 EM TUMORES BENIGNOS DERIVADOS DO EPITÉLIO ODONTOGÊNICO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 

Graduação em Patologia Oral da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte como parte dos 

requisitos para obtenção do Título de Mestre 

em Patologia Oral. 

 

Orientadora: Profª . Drª.Lélia Maria Guedes 

Queiroz 

 

 

 

 

NATAL / RN 

2016 

 

  



2 
 

  

  

 

Catalogação da publicação na fonte. UFRN / Departamento de Odontologia Biblioteca Setorial 

“Prof. Alberto Moreira Campos”   

 Tenório, Jefferson da Rocha. 

       Estudo da expressão imuno-histoquímica das proteínas P53, BAX e BCL-2 em 

tumores benignos derivados do epitélio odontogênico / Jefferson da Rocha Tenório. - 

Natal, RN, 2016.  

       78f: il.  

 

       Orientador: Lélia Maria Guedes Queiroz. 

 
       Dissertação (Mestrado em Patologia Oral) - Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Programa de Pós-graduação em Patologia Oral. 

 
       1. Tumores odontogênicos – Dissertação.  2. Proteínas reguladoras de apoptose – 

Dissertação.  3.  Imuno-histoquímica – Proteínas – Dissertação. 4. Ameloblastoma – 

Dissertação.   5. Neoplasias bucais – Dissertação.  6.  Patologia oral – Dissertação. I. 

Queiroz, Lélia Maria Guedes. II. Título.  
 

 

 
RN/UF/BSO                                                                                               BLACK  D65 
 

 

  



3 
 

  



4 
 

  

Dedicatória 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a José Ferreira de Souza, Vovô Jacó, como costumo falar. 

Obrigado pelo incentivo que recebi ainda na infância. Você sempre disse que eu seria o 

mestre entre os primos e que eu tinha nascido para ensinar. Foram essas palavras tão 

singelas e tão puras que me motivaram a seguir em frente e alcançar mais essa conquista. 

Obrigado pela sinceridade no olhar e no falar, por me ensinar a buscar a Deus e por me 

desejar felicidade acima de tudo. Obrigado, Vovô. Te amo! 

“Pra mim tu és a estrela mais linda” 

  

  



6 
 

  

Agradecimentos 

  

  



7 
 

 A Deus, meu amigo e conselheiro fiel. No momento da dúvida que surgiu logo no 

começo com a aprovação no mestrado, o Senhor me mostrou Seu poder e me mandou 

seguir em frente. Nos momentos mais difíceis da caminhada, o Senhor abriu meus olhos, 

secou minhas lágrimas e lembrou-me que Ele é comigo. E confesso que estive distante 

dEle por motivos não justificáveis, mas Ele nunca me negou seu colo e sua doce palavra. 

“Sede fortes e corajosos; não temais, nem vos atemorizeis diante deles; porque o Senhor vosso Deus é 

quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. (Deuteronômio 31:6)” 

Aos meus pais, Dona Leide e Sr Roberval, que mesmo demorando a entender 

minha decisão em não me contentar com apenas uma graduação, não me impediram de 

sonhar e voar em busca do que me faz feliz. Agradeço pela solicitude, pelo carinho e amor 

incondicional. Sem vocês, absoltamente nada disso teria acontecido. Agradeço ao silêncio 

acolhedor de meu Pai, ao passo que agradeço também as, pelo menos, 730 ligações de 

minha Mãe ao longo desses dois anos. Agradeço mesmo que vocês não entendam o quanto 

isso significa pra mim. Aproveito para pedir desculpas pela ausência. Amo cada um de 

forma ímpar e incomparável.  

“De todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu. (Maria Gadú)” 

Aos meus grandes incentivadores para entrar no mestrado: Magaiva Rocha e 

Leorik Pereira. A dúvida era cruel, pois sair da zona de conforto é uma decisão difícil. 

Mas vocês, como sempre, foram os mais sensatos dos amigos e acreditem: não me 

arrependo da escolha! Maga, obrigado pelas milésimas acolhidas em sua residência em 

Recife. Leozinho, a você cabe um agradecimento especial: não sei como será viver sem 

você após esses longos sete anos de convivência. Obrigado pelas inúmeras vezes nas quais 

você me aconselhou, me abraçou, me respeitou e até mesmo só me deixou aliviar com um 

choro profundo. Nosso companheirismo é algo que quero levar para a vida inteira. Te amo, 

Leo! 

“E a gente vai à luta e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor (Lulu Santos).” 

 Ao AP 304, o famoso AP das Atipias. Quantas histórias essa união louca nos 

rendeu. Mara, Thalita, Leorik e eu: a mistura que deu certo. Gostos, hábitos, culturas e 

vontades tão diferentes que se uniram para um objetivo em comum. Lembrarei 

saudosamente de nossos cafés, almoços, jantares, contas pra pagar, shows, bares, praias, 

  



8 
 

conflitos de opinião e até do que acontecia após uma ida qualquer ao Bodega. Aproprio-me 

do momento para agradecer a vossa companhia e vossos ouvidos que se dispuseram 

atenciosamente para ouvir meus desabafos e meus gostos musicais tão diversos. Vou sentir 

muita saudade desse convívio. 

“Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. (Pitty)” 

  Agradeço de coração a cada um de meus amigos do mestrado, nomeadamente: 

Amanda Gonzaga, Angélica Mandú, Eduardo Monroy, Hugo Neto, Leorik Pereira, 

Luiz Arthur, Mara Luana, Marianna Serpa, Patrícia Peixe, Rodrigo Mafra e Thalita 

Santana. Eu só posso agradecer por cada dia naquele subsolo e não esquecerei cada um de 

nossos seminários, segundas-feiras de imunologia, as tardes na estomatologia, a famosa 

discussão de lesões benignas e malignas e dos corre-corres para ver todos os casos da 

semana. Não esquecerei, também, de nossos momentos de descontração e daquele 

cafezinho nas horas vagas. Levarei um pouco de cada um comigo. 

“Agradecer... Oba oba oba ê... (Saulo Fernandes)” 

 À Amanda Gonzaga (Mandoca) por ter se tornado minha ‘irmã patológica 

adotiva’, por dividir comigo momentos tão legais, pelos áudios agoniados no whatsapp, 

pela companhia na hora de fazer os laudos da semana, pelas inúmeras tentativas de fotos 

conceituais, por tentar me ensinar o que é MPB, pelos cafés, pelas fofocas (é claro), pelas 

tentativas frustradas em me tornar fitness e me levar à academia às 6h da manhã. Nunca 

me esquecerei daquela ladeira em Pipa.  

“Olha aqui! Preste atenção! Essa é a nossa canção. (Vanessa da Mata)” 

 À Angélica Mandú (Angel) por sua pureza. Foi muito bom poder dividir contigo 

cada uma de nossas descobertas, nossas dúvidas, nossos momentos de euforia, nossas 

frustrações e nossas alegrias. Pode contar comigo sempre, inclusive pode me chamar pra 

fazer o que fazemos de melhor: comer!  

“Invés disso eu dei meia volta e comi uma torta inteira de amora no jantar. (Clarice Falcão)” 

 A Eduardo Monroy (Mexicanito) por sua incomparável inteligência e prazer em 

ajudar ao próximo. Você chegou ao Brasil tão tímido e hoje tens uma bagagem cultural 

brasileira que nem todo nativo possui. Agradeço pelo companheirismo nas discussões, pelo 

  



9 
 

apoio nas fases iniciais de nossas pesquisas, pela maneira tranquila de levar a vida, pelas 

lições filosóficas sobre o amor e por aceitar meus convites para curtir a night. Só peço que 

não se demore em nos visitar. Muito obrigado, meu amigo! 

“It’s a new dawn, it's a new day, it’s a new life for me and I'm feeling good. (Muse)” 

 A Hugo Neto (Huguito) por ser tão prestativo e hospitaleiro além de ser o melhor 

veterano. Agradeço por me entender, aliás, arianos se entendem muito bem. Vou sentir 

falta do amigo mais dramático e mais bem vestido e perfumado do mestrado. 

“Eu vejo um novo começo de era. De gente fina, elegante e sincera. (Lulu Santos)” 

 A Luiz Arthur (Arthurzito) pela alegria contagiante. Agradeço pela energia que 

emana em sua presença, pelo axé que fui obrigado a ouvir, pelas nights, pelas idas ao 

Bodega, pelo Carnatal, pelas descrições de vida no Midway Mall e pelos apelidos 

amigáveis e carinhosos.  

“É que eu também passei por esses maus bocados. (Cristiano Araújo)” 

 A Mara Luana (Marita) por me ensinar a ser forte, persistente e firme na luta. 

Temos uma história de vida parecida e isso nos aproximou bastante. Obrigado por dividir 

comigo o convívio no AP 304, pelas feiras no Nordestão, pela organização da casa, por me 

dar senso de custos da energia, pelas idas ao famoso Bodega, por me acompanhar nos 

forrós da vida, por dividir segredos, compartilhar sonhos de vida e por nossas conversas 

sobre os amores da vida.  

“Sou um caboclo sonhador, meu senhor, viu? Não queira mudar meu verso. (Flávio José)” 

  

A Marianna Serpa por seu exemplo de dedicação, foco e aplicação. Nosso 

companheirismo surgiu em um estágio na Polícia Militar de Pernambuco e chegou até a 

Patologia. Aprendi muito com você e sei que terás um futuro brilhante. Espero que nos 

encontremos muito em breve. 

“Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha... (Seu Jorge)” 

  



10 
 

 A Patrícia Peixe pela serenidade, tranquilidade e paz de espírito que me passou 

durante esses anos. Agradeço por sua presença tão leve e pacífica. Sentirei saudades de 

nosso abraço fraternal. 

“Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por 

causa do amor. (Vinícius de Moraes)” 

 A Rodrigo Mafra por seu exemplo de diligência e discernimento.  

“O preço da grandeza é a responsabilidade. (Winston Churchill)” 

 A Thalita Santana (Falíra) por dividir momentos tão legais comigo e por acender 

em mim a vontade de conhecer novos locais, experimentar novas aventuras e buscar 

sempre algo diferente. Vou lembrar-me das caronas, de nossa tattoo, do sorvete no Cuore 

di Panna, da massoterapia e de nossos debates sobre sono, preguiça, comida e 

procrastinação. Encontraremos-nos em breve! 

“Meu caminho é cada manhã. Não procure saber aonde vou. Meu destino não é de ninguém. (Capital Inicial)” 

 A Ailton Chaves (Ton) que era apenas um follower no instagram, mas que se 

tornou um amigo indispensável para a vida inteira. Obrigado pelos incentivos, pelos 

elogios, pelas ligações, pelas confissões, pelas idas ao Midway Mall e pelas nights.  

“Hello! It’s me. (Adele)” 

 A Matheus Barretto por seu companheirismo e atenção até onde o tempo nos 

permitiu. Agradeço por ter aguentado meus desabafos, minhas inquietações e por ter sido 

meu apoio adicional para continuar o mestrado. Agradeço por desejar minha felicidade e 

pela fidelidade. Agradeço por ter me apresentado a pessoas tão especiais às quais levarei, 

saudosamente, para a vida inteira. Obrigado, Grandão! 

“Call It Magic, Call It True (Coldplay)” 

 

 À família Biribolo pelos braços abertos que me acolheram. Vou lembrar-me de 

cada um, de cada festa, cada jantar, cada formatura, cada pizza e cada discussão. Sintam-se 

abraçados: Beatriz Azevedo, Heloísa Bernardo, Gabriella Cadete, Jessyka Basílio, Lia 

  



11 
 

Almeida, João Batista,Juliana Cortez, Maria Clara Coutinho, Tulio Benavides, Igor 

França, Adriano Petrovich, Camilo Júnior, Matteo Celone. 

“Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. (Jota Quest)” 

Às pessoas que me trouxeram muitos momentos de descontração e alegria: Kamila 

Queiroz e Karina Queiroz (minhas gêmeas), Ana Paula Rufino (dentista cacheada), 

Lílian Scoparo, Carolina Melo, Nadeli Laryssa, Mariana Nascimento (Pior Pessoa). 

Com vocês a jornada se tornou mais leve e mais gostosa!  

“Bateu a sintonia, é tempo de alegria, tão bom dividir com você. 

Ôôô, ôôôôôô, ôôô Alegria, alegria! (Ivete Sangalo)” 

 

A Denise Imaculada e Tiago João (Tico) por me acolherem como irmão 

patológico mais novo e por se mostrarem dispostos para me auxiliar em qualquer 

momento. Sentirei falta de nossas reuniões. 

“Esta família é muito unida e também muito ouriçada (Dudu Nobre)” 

Aos colegas do doutorado, nomeadamente: Melka Sá, Natália Guimarães, 

Laudenice Pereira, Laura Carvalho, Andréia do Carmo (WayGirl), Maria Luíza 

Lopes, Viviane Alves, Marcelo Nascimento, Luciana Nóbrega, Ana Luíza, Rafaella 

Bastos e Salomão Israel. Agradeço pelo companheirismo e profissionalismo no subsolo 

mais badalado da UFRN além de, é claro, nossos momentos de descontração.  

“Oh now the roots are reminiscing recurring dreams of minor chords. (Maria Taylor) 

À minha orientadora, profª Drª Lélia Maria Guedes Queiroz por sua humildade, 

paciência e tranquilidade. Como filho patológico adotou-me e se mostrou uma orientadora 

pertinente e atenciosa. Agradeço por colaborar na realização de meu sonho de ser docente.  

"... Os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser 

especialistas em amor: Intérpretes de sonhos. (Rubem Alves)” 

  



12 
 

A profª Drª Ana Paula Sobral a quem eu me inspiro todo dia na caminhada 

docente. Agradeço por sempre me orientar e me aconselhar, não somente sobre assuntos 

relacionados à patologia, mas sobre como lidar com as coisas da vida. Obrigado, teacher!  

“Em terra de sapo de cócoras com ele (ditado popular)” 

Aos professores do Programa de Pós-graduação em Patologia Oral da UFRN, pela 

transmissão de conhecimento e contribuição na minha formação acadêmica. Agradeço a 

todos e destaco alguns nomes os quais levarei bons exemplos de dedicação e competência: 

profº Leão Pereira Pinto, profª Lélia Batista, profª Márcia Miguel e profª Patrícia 

Teixeira. 

“Não se pode falar de educação sem amor. (Paulo Freire)” 

Aos funcionários da limpeza, secretaria e laboratórios. Vocês tem uma participação 

toda especial no bom convívio dos últimos dois anos. Agradeço nomeadamente a: 

Gracinha, Sandrinha, Lurdinha, Hévio e Ricardo. 

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ pelos subsídios 

oferecidos à minha formação. 

    

  

  



13 
 

  

  

Resumo 

  



14 
 

RESUMO 

Os tumores odontogênicos (TOs) representam um grupo muito complexo e heterogêneo de 

lesões que são oriundos de tecidos que participam da formação do órgão dental. Mesmo 

quando agrupados em lesões da mesma origem, como aqueles derivados do epitélio 

odontogênico, os TOs podem apresentar distintos comportamentos biológicos. Tal 

característica pode estar relacionada com a expressão de proteínas ligadas à apoptose e 

controle do ciclo celular. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi determinar o padrão de 

imuno-expressão das proteínas p53, BCL-2 e BAX em casos de Ameloblastomas (AMB), 

Tumores odontogênicos ceratocísticos (TOCs) e Tumores odontogênicos adenomatoides 

(TOAs).  Material e método: A amostra foi constituída de 60 TOs sendo 20 AMBs, 20 

TOCs e 20 TOAs. Foi realizada a técnica imuno-histoquímica, pelo método da 

estreptoavidina-biotina-peroxidase, utilizando os anticorpos anti: p53, BCL-2 e BAX.  A 

análise imuno-histoquímica foi realizada sob microscopia de luz; a expressão foi observada 

no componente epitelial avaliando cinco campos sob aumento de 100x. Para análise 

estatística, foram utilizados os testes Kruskal-Wallis e Spearman (p<0,05). Resultados: 

Todos os TOs apresentaram marcação para as proteínas estudadas. Não houve associação 

estatisticamente significativa entre a expressão das proteínas entre os TOs analisados, no 

entanto foi identificado correlação positiva entre a expressão de p53 e BCL-2 (r=0,200) 

juntamente com correlação negativa entre p53 e BAX (r=-0,100). Além disso, as proteínas 

p53 e BAX estiveram expressas de modo similar entre os AMBs e TOCs. Por semelhante 

modo, a proteína BCL-2 apresentou-se expressa de maneira equivalente entre AMBs e 

TOAs. Conclusão: Proteínas reguladoras da apoptose bem como proteínas ligadas ao ciclo 

celular estão envolvidas no desenvolvimento dos tumores odontogênicos e sua expressão 

diferencial está relacionada com o comportamento biológico dessas lesões. 

Palavras chave: Tumores odontogênicos, apoptose, proteínas reguladoras de apoptose, 

proteína supressora de tumor p53, imuno-histoquímica. 
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ABSTRACT 

Odontogenic tumors (OTs) represent a very complex and heterogeneous group of lesions 

that are derived from tissues that participate in the formation of the dental organ. Even 

when grouped in lesions with the same origin like those derived from odontogenic 

epithelium, the TOs may have different biological behaviors. This feature may be related 

to the expression of proteins associated to apoptosis and of cell cycle control. Thus, the 

aim of this study was to determine the pattern of immunohistochemical expression of p53, 

Bcl-2 and BAX in cases of ameloblastomas (AMB), odontogenic tumors ceratocísticos 

(TOCs) and odontogenic adenomatoid tumors (TOAs). Methods: The sample consisted of 

60 OTs being: 20 ameloblastomas (AMBs), 20 Keratocystic Odontogenic tumors (KOTs) 

and 20 adenomatoid odontogenic tumors (AOTs). The immunohistochemical technique 

was performed by the method of streptavidin-biotin-peroxidase using the antibodies: p53, 

BCL-2 and BAX. Immunohistochemical analysis was performed under light microscopy; 

the immunoreactivity was observed in the epithelial component and it was evaluated five 

fields under 100x magnification. For statistical analysis were used the Kruskal-Wallis and 

Spearman tests (p <0.05). Results: All TOs exhibited staining for all proteins studied. 

There was no statistically significant association between the expression of proteins and 

the TOs analyzed, however has been identified positive correlation between the expression 

of p53 and Bcl-2 (r = 0.200) and a negative correlation between p53 and BAX expressions 

(r = -0.100). In addition, p53 and BAX were expressed similarly between AMBS and 

TOCs. In the same way, the BCL-2 protein appeared expressed equivalently between 

AMBS and TOAs. Conclusion: regulatory proteins of apoptosis as well as proteins linked 

to cell cycle are involved in the development of odontogenic tumors and their differential 

expression is related to the biological behavior of these lesions. 

Keywords: odontogenic tumors, apoptosis, apoptosis regulatory proteins, p53 tumor 

suppressor protein, immunohistochemistry.  
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Figura 5.1: Expressão imuno-histoquímica das proteínas BCL-2, p53 e BAX em TOAs.  

A – Imunomarcação para a proteína BCL-2: moderada, citoplasmática e difusa (IHQ, 100X); B – 

Maior aumento da Figura 5.1 A: marcação positiva nos lençóis tumorais; notar que as células duck-

like apresentaram-se particularmente sem marcação para a proteína em questão (200X); C – 

Imunomarcação do tipo leve, difusa e nuclear para proteína p53 (IHQ,100X); D – Maior aumento da 

Figura 5.1 C: marcação difusa entre os arranjos tumorais (IHQ, 200X); E – Imunomarcação para a 

proteína BAX: intensa e citoplasmática (IHQ, 100X); F – Maior aumento da Figura 5.1 E: 

positividade ao longo das células que formam as estruturas duct-like (IHQ, 200X).   

 

52 

Figura 5.2: Expressão imuno-histoquímica das proteínas BCL-2, p53 e BAX em TOCs.  

A – Imunomarcação para a proteína BCL-2: leve, citoplasmática e difusa (IHQ, 100X); B – Maior 

aumento da Figura 5.2 A: positividade ao longo dos estratos basal e parabasal (200X); C – 

Imunomarcação do tipo moderada e nuclear para proteína p53 (IHQ,100X); D – Maior aumento da 

Figura 5.2 C: notar positividade no estrato parabasal e característica ausência de marcação na camada 

basal (IHQ, 200X). E – Imunomarcação para a proteína BAX: intensa e citoplasmática (IHQ, 100X). 

F – Maior aumento da Figura 5.2 E: positividade ao longo de todos os estratos epiteliais (IHQ, 200X).  

 

54 

Figura 5.3: Expressão imuno-histoquímica das proteínas BCL-2, p53 e BAX em AMBs.  

A – Imunomarcação para a proteína BCL-2: moderada, citoplasmática e difusa (IHQ, 100X); B – 

Maior aumento da Figura 5.3 A: positividade ao longo da camada periférica dos folículos tumorais; 

notar que as células centrais, que se assemelham ao retículo estrelado do órgão do esmalte, não 

apresentam marcação para a proteína em questão (200X); C – Imunomarcação do tipo leve, focal e 

nuclear para proteína p53 (IHQ,100X); D – Maior aumento da Figura 5.3 C: marcação 

caracteristicamente focal (IHQ, 200X); E – Imunomarcação para a proteína BAX: intensa e 

citoplasmática (IHQ, 100X); F – Maior aumento da Figura 5.3 E: positividade ao longo das células 

periféricas dos folículos e plexos tumorais (IHQ, 200X). 
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 p 

Quadro 01. Clone, especificidade, diluição, recuperação antigênica e tempo de 

incubação dos anticorpos utilizados. 
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Tabela 5.1: Frequências das marcações de BCL2, p53 e Bax segundo a neoplasia. 
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Tabela 5.2: Avaliação das diferenças das lesões segundo a marcação para BCL2, 

p53 e Bax. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 TO Tumor Odontogênico 

 AMB Ameloblastoma 

 TOC Tumor Odontogênico Ceratocístico 

 TOA Tumor Odontogênico Adenomatóide 

 BCL-2 do inglês: B-cell lymphoma 2 

 BAX do inglês: BCL-2 associated protein X 

 DOD Departamento de Odontologia 

 UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 CONEP 

 CEP 

 CNS 

 DNA 

 % 

 mm 

 IHQ 

 µm 

 ’ 

 ’’ 

 pH 

 vol. 

 EDTA 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

Comitê de Ética e Pesquisa 

Conselho Nacional de Ética 

DNA – traduzido do inglês: Ácido Desoxiribonucléico 

% - por cento 

mm – unidade de medida de comprimento: milímetro 

Imuno-histoquímica 

unidade de medida de comprimento e espessura: micrometro 

unidade de medida de tempo: minuto 

unidade de medida de tempo: segundo 

potencial hidrogeniônico 

volume 

do inglês Ethylenediamine tetraacetic acid 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do órgão dental ocorre a partir de células epiteliais de 

revestimento da cavidade bucal primitiva e de células ectomesenquimais derivadas da 

crista neural, que interagem de forma a induzir a formação de ameloblastos e 

odontoblastos, e é exatamente a partir destes remanescentes que se originam as lesões 

denominadas odontogênicas, incluindo os tumores odontogênicos (TO). Tais lesões 

neoplásicas têm sido um tema de considerável interesse para os patologistas orais, que vêm 

estudando e catalogando estes tumores durante décadas. Estas lesões compreendem 

aproximadamente 2,5% de todas as lesões biopsiadas nos consultórios odontológicos 

(MOSQUEDA-TAYLOR, 2008).  

As neoplasias odontogênicas mais incidentes são benignas e derivadas do epitélio 

odontogênico. O Ameloblastoma (AMB) e o Tumor Odontogênico Ceratocístico (TOC) 

são os tumores mais comuns e que possuem um comportamento clínico mais agressivo. 

Esses tumores são importantes entre as lesões orais, devido à sua heterogeneidade clínica e 

histológica. Por outro lado, o Tumor Odontogênico Adenomatóide (TOA) é conhecido por 

seu curso clínico indolente e sem tendência a recidivas. Essa diversidade morfológica e de 

comportamento clínico é um reflexo do desenvolvimento complexo das estruturas 

dentárias, devido ao fato de tumores odontogênicos derivarem de aberrações na 

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

As taxas de proliferação desses tumores estão relacionadas com a expressão de 

diversas proteínas. Algumas delas possuem efeito, anti-apoptótico (como o Bcl-2) e outras 

com efeito pró-apoptotico (como o Bax). Por conseguinte, o desequilíbrio entre esses 

fatores tem relação direta com o comportamento biológico e curso clínico dessas lesões. 

Em adição, a inativação de genes relacionados com a expressão de proteínas que regulam 

negativamente a divisão celular, tais como a p53, confere uma vantagem seletiva para o 

desenvolvimento tumoral com subsequente impacto em alterações na atividade celular. 

(SOLUK TEKESSIN et al., 2012). 

Tendo em vista a necessidade de melhor compreender o papel da apoptose e da 

proliferação celular nas neoplasias odontogênicas,  o objetivo desse estudo foi investigar a 

expressão imuno-histoquímica de fatores relacionados a apoptose (Bax e Bcl-2) e à 

atividade proliferativa (p53) em tumores benignos derivados do epitélio odontogênico e, 

com isso, estabelecer possíveis relações entre a expressão diferencial de proteínas com 

aspectos histopatológicos e comportamento biológico dessas lesões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 TUMORES ODONTOGÊNICOS 

Os Tumores odontogênicos (TOs) constituem um grupo demasiadamente complexo 

e heterogêneo de lesões, com características histopatológicas e manifestações clínicas 

diversas (RODRIGUES et al., 2009). Tais lesões neoplásicas têm sido um tema de 

considerável interesse para os patologistas orais, que vêm estudando e catalogando estes 

tumores durante décadas. Estas lesões compreendem aproximadamente 2,5% de todas as 

lesões biopsiadas nos consultórios odontológicos (MOSQUEDA-TAYLOR, 2008). 

A frequência relativa de TOs obtidos a partir de estudos de diferentes partes do 

mundo, têm variado muito (LAWAL, ADISA, OLUSANYA, 2013). Alguns autores 

relatam que os TOs são raros, com uma frequência relativa de 1% (LU et al., 1998), 

enquanto outros relataram que TOs constituem até 32% (ADEBAYO, AJIKE, ADEKEYE, 

2005) das lesões da mandíbula. Na América (MOSQUEDA-TAYLOR et al., 1997) os 

estudos relatam que odontomas constituem os TOs mais comuns, enquanto que estudos na 

África (ADEBAYO, AJIKE, ADEKEYE, 2005) e na Ásia (LU et al., 1998) mostraram ser 

o ameloblastoma (AMB) o tumor mais comum. Estas disparidades decorrem de diferenças 

de terminologia e classificação e também, possivelmente, devido a diferenças genéticas ou 

raciais na ocorrência dos vários tipos de TOs (LAWAL, ADISA, OLUSANYA, 2013). 

Os tumores de origem odontogênica podem representar várias estágios da 

odontogênese e envolver vários grupos celulares, resultando em diferentes características 

histológicas e graus variáveis de invasividade agrassividade local do tumor (LEE, KIM, 

2013). 

Os TOs estão associados à alterações no desenvolvimento dentário e de estruturas 

adjacentes podendo se comportar biologicamente como hamartomas, neoplasias benignas 

ou malignas. De acordo com a última classificação de 2005 da OMS, os TOs foram 

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

odontogênico sem qualquer participação do ectomesênquima; TOs mistos, compostos por 

epitélio odontogênico e por elementos do ectomesênquima e tumores do ectomesênquima 

odontogênico, que são compostos principalmente por elementos do ectomesênquima 

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

Os tumores originados do epitélio odontogênico exibem variações histológicas 

consideráveis e são classificados dentro de várias entidades benignas e malignas. É 
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relatado na literatura um possível comportamento agressivo desses tumores epiteliais, o 

que justifica algumas das mudanças ocorridas na classificação da OMS publicada em 2005 

(BARNES et al., 2005). Com base nesse fato, muitos estudos têm sido realizados com a 

finalidade de identificar alterações genéticas, moleculares e celulares nesses TOs epiteliais, 

para tentar explicar os mecanismos da citodiferenciação e progressão tumoral 

(HENRIQUES et al., 2009). 

 

2.1.1 ameloblastoma (AMB) 

Este neoplasma foi inicialmente reconhecido como um adamantionoma em 1885 

por Malassez, mas foi identificado como entidade individual renomeado para 

ameloblastoma em 1930, por Ivey e Churchil, denominação que permanece até os dias 

atuais (LEE, KIM, 2013). Apesar de o AMB ser considerado um neoplasma benigno, uma 

vez negligenciado, pode alcançar tamanhos consideráveis e causar severa desfiguração 

facial e incapacidade funcional (SHAM et al., 2009).  

O AMB representa o segundo TO mais comum (SERVATO et al., 2013). 

Apresenta quatro variantes clínico-radiográficas: AMB sólido ou multicístico, AMB 

unicístico, AMB desmoplásico e AMB periférico, que apresentam comportamentos 

clínicos distintos, sendo importante comentá-las em separado (BARNES et al., 2005). 

A variante sólida ou multicística do AMB é descrita como a mais frequente, e pode 

representar entre 33% e mais de 90% dos casos relatados na literatura. Apresenta maior 

ocorrência em pacientes adultos entre as 3ª e 6ª décadas de vida, sem predileção por gênero 

ou cor de pele, apesar de existirem trabalhos sugerindo uma maior frequência em negros e 

amarelos (BARNES et al., 2005; OKADA et al., 2007; LUO&LI, 2009; NEVILLE et al., 

2009). 

Clinicamente manifestam-se como aumento de volume assintomático de evolução 

lenta, mostrando predileção pela região posterior da mandíbula (GARDNER et al., 2005), 

porém alguns estudos evidenciaram lesões sinunasais e predileção pela região anterior de 

mandíbula (KESSLER, 2004). Em indivíduos africanos pode não haver predileção por 

nenhuma área específica da mandíbula, podendo afetar similarmente as regiões anterior e 

posterior (ADEBAYO; FOMETE; ADEKEYE, 2005; GARDNER et al., 2005). 

Radiograficamente o AMB sólido pode se apresentar como uma área radiolúcida 

unilocular ou multilocular relativamente bem definida (BARNES et al., 2005; LEDESMA-
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MONTES et al., 2007; NEVILLE et al., 2009). Microscopicamente, a proliferação epitelial 

exibe dois padrões distintos: células basais colunares com hipercromatismo e arranjadas 

em paliçada perifericamente lembrando ameloblastos e células estreladas arranjadas 

frouxamente, lembrando o retículo estrelado do órgão do esmalte centralmente, sendo 

possível distinguir em menor aumento um padrão tintorial gradativo. Essa proliferação 

celular pode dispor-se em vários padrões ou variantes histológicas, tais como folicular, 

plexiforme, acantomatoso, de células granulares e de células basais, e ainda conter células 

fantasmas e células fusiformes ou ser uma mistura de mais de um padrão histológico. De 

maneira greal, um terço dos ameloblastomas são plexiformes, um terço é folicular, e um 

terço corresponde as demais variantes (HERTOG et al., 2012). 

Como regra, o tratamento dos AMBs sólidos deve ser realizado através de 

ressecção cirúrgica segmentar ou marginal incluindo ampla margem de tecido normal, e 

até mesmo ressecção total. Recorrência local não é um achado incomum, em casos de 

ressecções incompletas. Recorrência desses tumores para tecidos moles após cirurgia 

radical é considerada rara, no entanto, tem sido relatada cerca de 20% de recidiva para 

tecidos moles ou osso remanescente mesmo após cirurgias como hemi-mandibulectomias 

(ADEBAYO; FOMETE; ADEKEYE, 2011). 

AMBs unicísticos são descritos como menos comuns do que os AMBs sólidos, 

representando entre 6 e 31% dos ameloblastomas ( GARDNER et al., 2005; LUO & LI, 

2009); entretanto alguns estudos encontraram maior prevalência destes tumores, variando 

entre 45,7% e 63,2% dos casos de ameloblastoma (LEDESMA-MONTES et al., 2007). 

São lesões caracterizadas macro e microscopicamente como uma única cavidade cística 

bem definida revestida por um epitélio odontogênico ameloblastomatoso (GARDNER et 

al., 2005).  

Afetam comumente pacientes jovens nas 2ª e 3ª décadas de vida, apresentando-se 

como um aumento de volume assintomático de evolução lenta, com predileção pela região 

posterior da mandíbula, mostrando frequentemente associação com um terceiro molar 

impactado, levando comumente ao diagnóstico clínico de cisto dentígero. Não apresentam 

ocorrências diferentes entre os gêneros e os pacientes com lesões extrafoliculares 

normalmente são acometidos em idade mais avançada em torno dos 35 anos de idade. É 

interessante destacar que alguns estudos verificaram que o ameloblastoma unicístico é 

observado em frequência muito menor na maxila que a variante sólida (GARDNER et al., 

2005; LEDESMA-MONTES et al., 2007).  
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A imagem radiográfica usual é de uma área radiolúcida unilocular bem delimitada, 

embora áreas multiloculares já tenham sido relatadas (LU et al., 1998). 

Histopatologicamente, a lesão caracteriza-se pela presença de uma grande e única área 

cística revestida por um epitélio, que focal ou mais raramente em sua total extensão, 

reproduz as alterações citológicas ameloblásticas. Seu tratamento é variável, dependendo 

do local e do subtipo histológico, variando de enucleação para o AMB unicístico luminal e 

intraluminal até ressecção cirúrgica radical para o tipo mural, podendo em casos de 

enucleação serem utilizadas terapias complementares como crioterapia e uso de solução de 

Carnoy. A recorrência é rara e está relacionada à variante mural, que receberam 

tratamentos cirúrgicos conservadores (KRUSCHEWSKY et al., 2010; KALASKAR et al., 

2011). 

O ameloblastoma desmoplásico representa entre 1 e 13% dos ameloblastomas 

(LUO; LI, 2009), e apresenta características clínicas, imaginológicas e microscópicas 

peculiares, descrito pela primeira vez em 1984 e incluído como variante clinico-patológica 

distinta na mais recente classificação de TO elaborada pela OMS em 2005. O perfil 

epidemiológico deste subtipo é similar a variante sólida, entretanto, ao contrário das 

demais variantes, afeta igualmente a maxila e a mandíbula com predileção pela região 

anterior, e é radiograficamente caracterizado como uma lesão mal delimitada mista 

lembrando uma lesão fibro-óssea benigna, raramente associada a algum dente incluso 

(BELGAUMI et al., 2013). 

 Microscopicamente, o AMB desmoplásico caracteriza-se por um estroma fibroso 

denso predominante e algumas ilhas epiteliais irregulares com centro hipercelular 

fusiforme ou escamoso e periferia de células achatadas ou cuboidais com polarização 

nuclear ausente ou pouco evidente, podendo coexistir com um ameloblastoma sólido 

convencional e apresentar calcificação metaplásica. Ainda não existem evidências que 

comprovem comportamento biológico distinto e assim, a recomendação é de tratamento 

similar ao empregado na variante sólida (BARNES et al., 2005; NEVILLE et al., 2009).  

O ameloblastoma periférico é definido como a contraparte extra-óssea da variante 

sólida/multicística intra-óssea, podendo ocorrer entre 0,6 e 10% de todos os 

ameloblastomas, são relativamente indolentes, com baixa capacidade de recidiva e o 

tratamento adequado é a excisão cirúrgica (LEDESMA-MONTES et al., 2007; LUO & LI, 

2009). 
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2.1.2 tumor odontogênico ceratocístico (TOC) 

A OMS define o tumor odontogênico ceratocístico como uma neoplasia epitelial 

benigna de origem odontogênica, caracterizada pela presença de epitélio escamoso 

paraceratinizado, localmente agressiva e infiltrativa (BARNES, et al., 2005). 

Vários relatórios sobre séries de TO de diferentes países têm demonstrado 

variações geográficas distintas na prevalência destes tumores com a principal diferença 

sendo a incidência relativa de AMB e odontoma. No entanto, a inclusão do TOC produziu 

um aumento da frequência e da prevalência dos TO (GAITÁN-CEPEDA et al., 2010) 

Sem dúvida a grande modificação imposta pela nova classificação foi a inclusão do 

ceratocisto odontogênico e a mudança de sua nomenclatura. Os ceratocistos odontogênicos 

eram classificados até o início do ano de 2005 dentro do grupo dos cistos odontogênicos de 

desenvolvimento, sendo considerado entre os cistos mais comuns deste grupo, com 

frequência relativa variando entre 1,5 a 21,8% dos cistos odontogênicos, não-

odontogênicos e/ou todos os cistos da cavidade bucal (SHEAR & SPEIGHT, 2007). 

A nova classificação dos TO da OMS incluiu os ceratocistos dentro do grupo de 

TO, conferindo-lhes a nova nomenclatura de Tumor Odontogênico Ceratocístico ou 

Ceratocístico, e alguns trabalhos apontam este tumor como o mais frequente seguido do 

AMB (BARNES et al., 2005; REICHART et al., 2006; DA-COSTA et al., 2012). 

O TOC representou o 1º ou 2º TO mais comum nas séries de TO baseadas na mais 

recente classificação de TO sugerida pela OMS em 2005 (LUO; LI, 2009; SERVATO et 

al., 2013 ). Afeta pacientes jovens de uma ampla faixa etária com pico de acometimento 

entre 2ª e 3ª décadas de vida, sem predileção evidente por gênero, embora eventualmente 

possa se observar um maior envolvimento masculino (GONZÁLEZ-ALVA et al., 2008; 

LUO & LI, 2009) ou feminino (AVELAR et al., 2008).  

De maneira semelhante a outros TOs, a região posterior da mandíbula é o local 

usualmente envolvido, podendo inclusive representar o TO mais comum desta região 

(LUO; LI, 2009). Pode apresentar ou não aumento de volume assintomático, apresentando 

imagem radiográfica radiolúcida, unilocular ou multilocular, usualmente bem delimitada, 

podendo estar associada ou não a um dente não erupcionado (PHILIPSEN, 2005; 

GONZÁLEZ-ALVA et al., 2008). 

Histopatologicamente, apresentam uma cavidade contendo queratina descamada em 

sua luz, revestida por um epitélio uniforme pavimentoso estratificado paraqueratinizado, 
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com a camada basal disposta em paliçada e a superfície irregular e corrugada. O limite 

entre o epitélio e o conjuntivo é plano e frouxo, frequentemente mostrando áreas de 

separação entre os dois tecidos. Podem ainda ser visualizadas áreas de brotamento da 

camada basal do revestimento cístico e cistos satélites na cápsula fibrosa (PHILIPSEN, 

2005; GONZÁLEZ-ALVA et al., 2008).  

O TOC pode estar associado à Síndrome do Carcinoma Nevóide Basocelular, 

principalmente o quando se apresenta como múltiplos neoplasmas. Além de múltiplos 

TOCs, essa síndrome está associada à lesões de carcinoma basocelulares em pele, 

alterações cutâneas, crânio-dento-faciais, esqueléticas e neurológicas. O TOC está presente 

em 65-70% dos pacientes afetados pela síndrome (BHARGAVA, et al., 2012). 

O tratamento do TOC é usualmente cirúrgico conservador, embora técnicas de 

descompressão venham mostrando bons resultados, e alguns autores sugiram a combinação 

de mais de um protocolo. As taxas de recorrências são variáveis e podem chegar a 62%, 

dependendo da modalidade de tratamento empregada. Além disso, embora raro, pode 

ocorrer transformação maligna que caracteriza entidade também bem definida na nova 

classificação de TO malignos da OMS (HABIBI et al., 2007; GONZÁLEZ-ALVA et al., 

2008; SUMER et al., 2012). 

 

2.1.3 tumor odontogênico adenomatóide (TOA) 

O TOA representa cerca de 3% a 7% de todos os tumores odontogênicos e, apesar 

de antigamente essa lesão ter sido descrita como uma variante do AMB suas características 

clínicas e comportamento biológico indicam que ela é uma entidade à parte (NEVILLE et 

al., 2009).  

É uma lesão que acomete ampla faixa etária, porém, aproximadamente, 50 a 70% 

das lesões ocorrem em jovens na segunda década de vida. Este tumor apresenta uma 

predileção pelo sexo feminino (2:1) e acomete mais a maxila, com 60 a 75% das leões 

incidindo neste osso, com predileção pela região anterior superior com envolvimento do 

canino permanente superior em aproximadamente 4l.7% dos casos (IDE et al., 2011; 

VASUDEVAN et al., 2012). 

O TOA tem sido classificado, baseado em topografia, em lesões centrais e 

periféricas (2,8%), com as primeiras sendo predominantes (97,2%) e subdividindo em 

duas: as foliculares, associadas a dentes não irrompidos e as extrafoliculares (não 
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foliculares). A maioria das lesões centrais é do tipo folicular (73%) e são identificadas 

precocemente às não foliculares, provavelmente devido ao sinal clínico de ausência do 

dente no arco dentário (IDE et al., 2011; VASUDEVAN et al., 2012).  

Clinicamente, todas as variantes (central e periférica) do TOA são caracterizadas 

por um crescimento lento, porém progressivo, acompanhado de uma tumefação ou 

assimetria freqüentemente associada a um dente não irrompido, com uma sintomatologia 

dolorosa discreta ou ausente. A expansão cortical é um achado mais comum nas variantes 

centrais, sendo a perfuração óssea rara. À palpação, este tumor pode-se apresentar 

resiliente ou semelhante a um cisto, firme ou ainda mimetizar lesão fibro-óssea. O TOA, 

principalmente o subtipo não folicular, poderá causar deslocamento nos dentes adjacentes, 

mas não há descrições de reabsorção radicular externa. Embora haja relatos de tumores 

extensos, o tamanho das lesões intra-ósseas varia, geralmente, de 1 a 3 cm de diâmetro 

(IDE et al., 2011; VASUDEVAN et al., 2012). 

Histopatologicamente, a lesão forma variáveis nódulos sólidos ou células 

cilíndricas do epitélio odontogênico que forma ninhos ou estruturas similares a rosetas, 

com mínimo estroma de tecido conjuntivo. Por entre as células epiteliais e o centro da 

configuração em roseta, está presente material amorfo eosinófilo (BARNES et al., 2005; 

GARDNER et al., 2005). 

Frequentemente dentro das áreas celulares surgem estruturas de aparência tubular 

ou ductal. Esses espaços são revestidos por uma única camada de células epiteliais 

cilíndricas, com núcleo polarizado distante da superfície da luz. Os espaços ductais 

representam uma pseudoluz formada pela secreção das células epiteliais colunares. A luz 

pode apresentar-se vazia ou com conteúdo eosinófilo amorfo. Essas estruturas ductais 

podem não estar presentes em todos os TOAs (BARNES et al., 2005; NEVILLE et al., 

2009).  

Por se tratar de uma lesão que na maioria das vezes é encapsulada, pode ser 

facilmente tratada com enucleação cirúrgica simples. O comportamento agressivo não foi 

documentado e a recidiva após enucleação, se ocorrer, é rara (NEVILLE et al., 2009). 

 

2.2 CONTROLE DO CICLO CELULAR E O ESTUDO DA PROTEÍNA P53 

A proteína p53 desempenha um papel fundamental na supressão tumoral, um 

conceito notado após a observação de que a p53 está mutada em cerca de metade de uma 
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ampla variedade de neoplasias humanas. Um apoio adicional para a função crucial da p53 

vem de indivíduos com Síndrome de Li-Fraumeni os quais herdam um alelo mutado do 

p53 e são altamente predispostos ao desenvolvimento de várias neoplasias, incluindo: 

sarcomas, carcinomas adrenocorticais, adenocarcinoma de mama e tumores cerebrais 

(ATTARDI, GARCIA, 2014). 

A p53 é uma fosfoproteína de 393 aminoácidos envolvida nos processos de 

proliferação celular, reparo e síntese de DNA, diferenciação celular, apoptose e 

senescência celular. Na sua forma ativa, p53 tem vida média curta, da ordem de 20 a 30 

minutos. A p53 é constitutivamente expressa nas células; após sua síntese, desloca-se para 

o núcleo, onde se liga à proteína MDM2; esta facilita o retorno da p53 ao citoplasma, sua 

ubiquitinação e posterior degradação em proteassomos. A p16 inibe a MDM2, permitindo 

a atuação da p53. A MDM2 encontra-se hiperexpressa em alguns tumores humanos. Após 

agressões variadas às células ocorre aumento da síntese de p53, a qual se liga ao DNA e 

estimula vários genes cujos produtos reduzem a divisão celular (parada do ciclo celular), 

induzem apoptose ou levam as células à senescência. Por tudo isso, a p53 tem enorme 

importância na manutenção da homeostase celular; anormalidades em sua síntese ou em 

sua estrutura são responsáveis por grande número de lesões proliferativas (BRASILEIRO 

FILHO, 2012). 

A resposta de parada temporária do ciclo celular é particularmente bem estudada 

em resposta ao dano ao DNA e permite que o mesmo seja reparado antes da progressão do 

ciclo, minimizado assim a propagação de potenciais mutações deletérias - esta função 

levou a p53 a ser conhecida como o 'Guardião do Genoma'. Em contrapartida, a apoptose e 

a senescência celular são destinos terminais que leva à completa eliminação de células 

danificadas e pré-malignas (QUIAN, CHEN, 2013). 

O gene p53 ocupa um lugar de destaque dentro do grupo dos genes supressores de 

tumor, isto se deve, em grande parte, ao fato de que alterações tanto no gene, com na 

respectiva proteína, representam os achados mais frequentes nos cânceres humanos 

(VOUSDEN, LU, 2002). A proteína p53 tem um papel importante no controle da 

expressão de genes que inibem a proliferação celular (DE OLIVEIRA et al., 2008). 

Barboza et al.(2005) investigaram a expressão das proteínas PCNA e p53 em AMB 

e TOA e seu papel na proliferação celular e tumorigênese. Os resultados desse estudo 

indicaram que o AMB apresenta maior potencial proliferativo que o TOA, o que pode 

contribuir para explicar suas características de maior agressividade e potencial invasivo. 
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Galvão et al. (2012) investigaram a ocorrência de perda de heterozigozidade em um 

conjunto de TOs mistos. O lócus genético mais frequentemente perdido foi o do gene p53 

(17p13, 62%). Os resultados desse estudo revelaram que um padrão diferente de LOH dos 

genes supressores de tumor nas lesões estudadas podem regular as mudanças no 

comportamento do tumor. 

Deyhimi e Hashemzade (2012) realizaram um estudo imuno-histoquímico com o 

objetivo de avaliar a expressão das proteínas TGF-α e p53 em TOCs e cistos 

odontogênicos ortoqueratinizados (COO). O estudo comparou a expressão entre as lesões e 

entre as camadas basal e parabasal das mesmas. Assim, os autores verificaram maior 

expressão das proteínas nos TOCs do que nos COOs, além de elevada expressão das 

proteínas na camada basal, embora este último achado não tenha sido estatisticamente 

significativo. Além disso, houve diferença entre a marcação para as proteínas TGF-α e p53 

nas camadas parabasais dos TOCs e COOs, dado que foi estatisticamente significativo. 

Pela observação dos resultados dispostos, os autores inferiram que devido a maior 

expressão da proteína p53 e TGF-α em TOCs em comparação com COOs, a possibilidade 

de alterações carcinomatosas em TOCs é, pelo menos teoricamente, mais elevada do que 

em COOs. 

O estudo de Galvão e colaboradores (2013) verificou, através de imuno-

histoquímica, a expressão das proteínas p53, MDM2, BCL-2 e PCNA em uma série de 

cistos odontogênicos e  TOCs. O estudo revelou elevada expressão de PCNA em TOCs 

quando comparado aos cistos estudados, além de imunoexpressão de BCL-2 concentrada 

principalmente na camada basal desses tumores. Todavia, não foi detectada expressão das 

proteínas MDM2 e p53 nas lesões estudadas. Com base nesses resultados, os autores 

sugeriram que o TOC apresenta um distinto comportamento biológico que difere das lesões 

císticas odontogênicas nos quesitos proliferação celular e apoptose, o que reforça a 

natureza neoplásica dessa lesão.  

Seyedmajidi et al. (2013) avaliaram a expressão imuno-histoquímica das proteínas 

PCNA e p53 em TOCs, tumores odontogênicos císticos calcificantes (TOCC), cistos 

dentígeros e cistos radiculares. Os autores relataram elevada expressão da proteína p53 na 

camada basal dos cistos radiculares, bem como intensa expressão de PCNA na camada 

suprabasal dos TOCs quando comparados com as demais lesões estudadas; esses dados 

foram estatisticamente significativos. Além disso, esse estudo destacou que os TOCCs 

apresentaram reduzida expressão das proteínas supracitadas uma vez comparadas com os 



37 
 

TOCs. Os autores inferiram que: a alta expressão do antígeno nuclear de proliferação 

celular na camada suprabasal do TOC pode justificar sua natureza neoplásica e tendência à 

recorrência. 

 

2.3 APOPTOSE E O DESENVOLVIMENTO TUMORAL (BCL-2 E BAX) 

Proliferação, diferenciação e apoptose são processos estritamente regulados durante 

o desenvolvimento e homeostase tecidual que previnem o excesso de proliferação de 

células imaturas. A desregulação desses processos contribui para o desenvolvimento 

neoplásico (AN et al., 2015).  

Apoptose (do grego apo = de, e ptose = cair), inicialmente conhecida como morte 

celular programada, é um fenômeno em que a célula é estimulada a acionar mecanismos 

que culminam em sua morte. A célula em apoptose é fragmentada e seus fragmentos são 

endocitados por células vizinhas, sem desencadear quimiotatismo nem ativação de células 

fagocitárias (BRASILEIRO FILHO, 2012). 

Apoptose é uma modalidade de morte celular muito frequente, tanto em estados 

fisiológicos como patológicos. Em condições normais, é um mecanismo importante na 

remodelação de órgãos durante a embriogênese e a vida pós-natal. Além disso, participa no 

controle da proliferação e da diferenciação celulares, fazendo com que uma célula 

estimulada a se diferenciar possa ser eliminada após ter cumprido sua função, sem causar 

transtorno para as demais células do tecido ou órgão (BRASILEIRO FILHO, 2012). 

A manutenção do número de células em um tecido é feita pelo controle dos 

mecanismos de proliferação e de apoptose. Quando ocorre distúrbio da proliferação 

celular, como nas neoplasias, há proliferação descontrolada como também redução na 

capacidade destas células sofrer apoptose. Por esse motivo, os conhecimentos sobre 

apoptose são muito importantes, também, para se entender a biologia das neoplasias 

(KUMAR, ABBAS, ASTER,2013). 

Independente do estímulo, a apoptose resulta sempre da ativação de proteases, as 

quais induzem modificações funcionais e morfológicas características do processo. Embora 

a ativação de proteases seja induzida por rotas diferentes segundo o fator desencadeante, 

algumas são mais utilizadas: ativação direta de caspazes, alterações mitocondriais que 

também resultam em ativação de caspazes e ação de proteínas citosólicas reguladoras de 

apoptose (BRASILEIRO FILHO, 2012). 
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Entre as proteínas citosólicas reguladoras de apoptose encontram-se a família das 

proteínas BCL (B Cell Lymphoma) que inclui 23 proteínas, inibidoras (antiapoptóticas) ou 

ativadoras (pró-apoptóticas) da apoptose. As antiapotóticas, como BCL-2 e Bcl-xl, 

localizam-se na membrana mitocondrial, constituindo ou regulando proteínas formadoras 

de poros de permeabilidade transicional, importantes na permeabilidade mitocondrial. As 

proteínas pró-apoptóticas da família BCL, conhecidas em conjunto como proteínas BAX 

(BIMm, BAD, BID, NOXA, HRK, Bcl-G, entre outras) caracterizam-se por apresentarem 

um domínio de dimerização BH3 que permite ligá-las a proteínas antiapoptóticas, inibindo-

as (CHIPUK et al.,2010).  

Vários estudos têm se preocupado com o papel do equilíbrio entre apoptose e 

proliferação em diferentes tipos e subtipos de tumores (FLORESCU et al., 2012). 

Alterações na expressão e, consequentemente, na função de proteínas relacionadas à 

proliferação celular e apoptose, podem ser um forte indicador de transformação maligna de 

uma lesão. Entre as várias proteínas envolvidas nos processos de proliferação celular e 

apoptose, BCL-2 e BAX, merecem maior atenção; não só pelo seu papel fundamental 

conhecido nestes processos (PRYCZYNICZ et al., 2014) mas, também, pela sua 

participação no processo de carcinogênese humana, especialmente na cavidade oral 

(LORO, JOHANNESSEN, VINTERMYR, 2002). A detecção de anormalidades 

apoptóticas antes de tornarem-se clinicamente ou histologicamente detectáveis poderá 

auxiliar o diagnóstico precoce (NAFARZADEH, JAFARI, BIJANI, 2013). 

Gao, Yang, Zhu (1995), Wang et al. (2007) e Wang, Wang e Li (2006) em estudos 

realizados em AMB, verificaram que cerca de 90% desses tumores foram positivos para 

BCL-2, o que indica que a expressão desse marcador anti-apoptótico pode ser relacionado 

com a diferenciação e proliferação do epitélio odontogênica, e especificamente essa 

elevada expressão do BCL-2 pode ser associada com os AMBs desenvolvimento. De 

acordo com Jie et al. (2006) a super-expressão de BCL-2 está associada com a gênese e 

desenvolvimento do AMB.   

Kolar et al. (2006) analisaram a utilidade em detectar marcadores importantes de 

proliferação e apoptose para avaliação do potencial biológico do TOC. Relataram que, na 

Síndrome do Carcinoma Nevóide Basocelular, os TOCs foram caracterizados pela alta 

expressão de BCL-2, p27, c-erb-2, assim como por expressão positiva do Ki67 na camada 

basal do epitélio, além de menor resposta inflamatória em comparação com os TOCs 

isolados. Os autores concluíram que os TOCs associados com síndrome têm uma diferença 
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imunofenotípica dos TOCs isolados e ambos distinguem-se de lesões císticas de natureza 

odontogênica. 

A diminuição da percentagem de células apoptóticas pode contribuir para a 

formação de tumores e progressão através do aumento da sobrevivência celular. A 

expressão mais elevada da proteína BAX não só compensaria o aumento da taxa de 

proliferação celular, mas também permite a eliminação das células com danos genéticos 

irreversíveis, o que pode reduzir o efeito de substâncias cancerígenas no epitélio (Souza et 

al., 2009).  

Razavi et al. (2012) analisaram a expressão imuno-histoquímica das proteínas Ki-

67 e BCL-2 em AMBs e TOAs. Seus resultados mostraram elevada expressão dessas 

proteínas em AMBs quando comparado aos TOAs, dado que foi estatisticamente 

significativo. Claramente, os autores discutiram o comportamento diferencial dessas lesões 

de mesma origem histológica, onde a diferença de expressão dessas proteínas nos tumores 

estudados poderia justificar a agressividade de AMBs e um fenótipo de hamartoma para os 

TOAs.  

Tekkeşin, Mutlu, Olgaç (2012) examinam a expressão de BAX, BCL-2 e Ki-67 

tanto em células do epitélio odontogênico como as células do tecido conjuntivo de lesões 

orais, como o TOC, AMB e cistos radiculares. Verificando que em relação ao BAX, sua 

expressão foi mais fraca do que a do BCL-2 em TOCs e AMBs, não havendo diferença 

estatística entre esses dois grupos. No revestimento epitelial dos cistos radiculares foi 

observada forte expressão do BAX, o que implica em aumento da atividade apoptótica em 

comparação com os TOCs. Já o estroma das lesões foi negativo para o BAX. Frente a estes 

resultados, os autores sugerem que os TOCs têm uma alta atividade proliferativa e 

sobrevivência, podendo ser uma das razões pelas quais esses tumores têm uma alta taxa de 

recorrência.  

O estudo de Sindura e colaboradores (2013) analisou a expressão imuno-

histoquímica de BCL-2 em AMBs e TOCs. Esse estudo verificou a positividade de BCL-2 

principalmente nas camadas periféricas de folículos e plexos tumorais em AMBs, dado que 

aponta para o potencial proliferativo dessas lesões. Os TOCs, por sua vez, apresentaram 

intensa positividade na camada basal do revestimento epitelial neoplásico, o que reflete no 

controle anormal do ciclo celular e aumento da sobrevivência celular neoplásica. De todo 

modo, os autores identificaram igual intensidade de expressão proteica de BCL-2 em 
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ambas as lesões, o que reforça a nova classificação da OMS que considera o TOC como 

uma lesão neoplásica de comportamento semelhante ao de AMBs. 

Sreedhar et al. (2014) realizaram estudo imuno-histoquímico afim de relacionar 

fatores associados à apoptose e proliferação celular com a presença de inflamação em 

cistos dentígeros e TOCs. Esse estudo constatou que cistos dentígeros inflamados 

apresentaram aumento da expressão de BCL-2 e PCNA, embora não tenha sido 

estatisticamente significativo. Já os TOCs, uma vez com presença de inflamação, 

mostraram significativo aumento da expressão de PCNA e redução da expressão de BCL-2 

quando comparado com as lesões destituídas de inflamação. Baseado nos resultados acima 

descritos, os autores concluíram que a inflamação é responsável por alterações no 

comportamento biológico do epitélio neoplásico de TOCs uma vez que há aumento da 

proliferação celular, o que poderia explicar sua natureza agressiva. 
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3. Proposição 
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3  PROPOSIÇÃO 

Determinar o padrão de marcação das proteínas p53, BCL-2 e BAX através da 

técnica imuno-histoquímica em casos de ameloblastomas, tumores odontogênicos 

ceratocísticos e tumores odontogênicos adenomatoides e correlacionar a imunoexpressão 

das proteínas entre os tumores estudados, a fim de entender o papel dessas proteínas no 

comportamento biológico e desenvolvimento dessas lesões. 
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4. Material e Métodos 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Para a realização do estudo, este projeto foi cadastrado através da Plataforma 

Brasil, e submetido à análise do seu conteúdo pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de acordo com a resolução nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). O presente projeto obteve aprovação 

mediante o parecer nº 1.111.537 (Anexo A). 

4.2 POPULAÇÃO 

A população deste estudo foi representada por casos de TOs registrados no período 

de Janeiro de 2009 até Junho de 2015, diagnosticados e armazenados nos arquivos do 

Laboratório de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

O presente trabalho é um estudo transversal e retrospectivo com análise 

comparativa da imunoexpressão das proteínas p53, Bcl-2 e Bax em uma série de casos de 

AMBs, TOCs e TOAs. 

4.4 AMOSTRA  

A amostra desta pesquisa foi do tipo intencional e não probabilística, constituída 

por 60 casos de TOs assim distribuídos: 20 AMBs, 20 TOCs e 20TOAs.  

De uma maneira geral, como critérios de inclusão nas amostras foram considerados 

os seguintes aspectos: (1) quantidade suficiente de tecido no bloco de parafina arquivado; 

(2) condições de armazenamento do espécime tecidual incluído em parafina. Tais critérios 

viabilizaram a técnica de coloração pela imuno-histoquímica dos referidos casos. (3) Além 

desses critérios, foram considerados os aspectos morfológicos determinantes para o 

diagnóstico histopatológico dos TOs estabelecidos pela última classificação da OMS de 

2005 (BARNES et al., 2005). 

Os espécimes de AMBs foram do tipo multicístico por essa ser a variante mais 

comum e que caracteriza de forma mais adequada o verdadeiro comportamento biológico 

dessa neoplasia. Quanto aos TOCs, foram descartados aqueles associados com a Síndrome 

do Carcinoma Nevóide Basocelular uma vez que esses apresentam comportamento 
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marcadamente diferente daqueles que ocorrem de maneira isolada. Também foram 

descartados os tumores com importante componente inflamatório, pois a presença de 

inflamação altera a expressão de proteínas relacionadas com a proliferação celular, tais 

como a p53. 

 

4.5 ANÁLISE MORFOLÓGICA 

Esta análise foi realizada em cortes de 5µm de espessura, corados pela técnica de 

rotina da Hematoxilina/Eosina do material emblocado em parafina e examinado sob 

microscopia de luz (microscópio Olympus CH30, Olympus Co.;Ltd., Japão). Essa análise 

objetivou reafirmar o diagnóstico histopatológico conforme estabelecido pela OMS (2005) 

viabilizando, assim, a execução da técnica imuno-histoquímica. 

 

4.6 ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

 

4.6.1 técnica imuno-histoquímica 

Todos os espécimes teciduais selecionados, fixados em formol a 10% e incluídos 

em parafina, foram submetidos a cortes histológicos de 3 µm de espessura e estendidos em 

lâminas de vidro, previamente limpas e preparadas com adesivo à base de organosilano (3-

aminopropyltriethoxisilano, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA). Em seguida, 

foram submetidos ao método da imunoperoxidase, com a utilização dos anticorpos 

monoclonais anti-Bcl-2, anti-Bax e anti-p53 (Quadro 1). 

Como controle positivo para os anticorpos anti-Bcl-2, anti-Bax e anti-p53, foram 

utilizados cortes histológicos de tonsilas. Por sua vez, o controle negativo consistiu na 

substituição dos anticorpos primários por albumina de soro bovino (BSA) a 1%, em 

solução tampão. 

A técnica utilizada seguiu o protocolo descrito a seguir: 

 Desparafinização, reidratação e recuperação antigênica em solução de Trilogy (Cell 

Marque, CA, USA), na concentração de 1:100, em panela Pascal, por 30 minutos; 

 Bloqueio da peroxidase endógena tecidual em solução de peróxido de hidrogênio a 

3% (10 volumes), por 15 minutos, à temperatura ambiente (TA); 

 Lavagem em água corrente (5 minutos); 

 Duas passagens em água destilada (5 minutos cada); 
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 Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl (tris-hidroximetil-

aminometano, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA), pH 7,4 (5 minutos 

cada); 

 Bloqueio das ligações inespecíficas em solução de proteína Block (Thermo 

Scientific, Runcorn, UK) por 5 minutos, TA; 

 Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl pH 7,4 (5 minutos 

cada); 

 Incubação dos cortes com os anticorpos primários (Quadro 5); 

 Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl pH 7,4 (5 minutos 

cada); 

 Incubação com o reagente amplificador do sistema de detecção Hidef (HRP, 

Polymer System) por 15 minutos, TA; 

 Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl pH 7,4 (5 minutos 

cada); 

 Incubação com o polímero HRP do sistema de detecção Hidef (HRP, Polymer 

System) por 15 minutos, TA; 

 Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl pH 7,4 (5 minutos 

cada); 

 Revelação da reação com a solução cromógena de 3,3-diaminobenzidina (Liquid 

DAB + Substrate, Dako North America Inc., Carpinteria, CA, USA) em câmara 

escura, por 5 minutos, TA; 

 Lavagem em água corrente (5 minutos); 

 Duas passagens em água destilada (5 minutos cada); 

 Contracoloração com hematoxilina de Harris (5 minutos), TA; 

 Lavagem em água corrente (5 minutos); 

 Duas passagens em água destilada (5 minutos cada); 

 Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

- Álcool etílico 80º GL (2 minutos), TA; 

- Álcool etílico 95º GL (2 minutos), TA; 

- Álcool etílico absoluto I (5 minutos), TA; 

- Álcool etílico absoluto II (5 minutos), TA; 

- Álcool etílico absoluto III (5 minutos), TA; 

 Diafanização em três banhos de xilol (2 minutos cada); 
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 Montagem em resina Permount® (Erviegas, São Paulo, SP, Brasil). 

 

Quadro 4.1. Clone, especificidade, diluição, recuperação antigênica e tempo de incubação dos 

anticorpos utilizados. 

Clone Especificidade Diluição Recuperação antigênica Incubação 

Clone D07 P53 

 

1:1500 Trilogy, panela pascal, 3 

minutos 

60 minutos 

Clone 124 BCL-2 

 

1:100 Trilogy, panela pascal, 3 

minutos 

60 minutos 

Clone 7480 BAX 

 

1:500 Trilogy, panela pascal, 3 

minutos 

60 minutos 

 

4.6.2 análise imunohistoquímica 

        As lâminas submetidas a técnica imunohistoquímica foram examinados em 

microscópico de luz e, em cada caso estudado, foram analisados os aspectos relacionados 

com os anticorpos empregados no componente epitelial dos lesões. As características do 

padrão de expressão foram avaliadas por um examinador, previamente treinado, em dois 

momentos distintos. Os dados coletados foram anotados em fichas individualizadas e 

posteriormente tabulados.  

Sob aumento de 100x, foram identificados 5 campos no componente epitelial. A 

imagem de cada campo foi obtida através de fotografia com fotomicroscópio Olympus 

com câmara digital de alta resolução acoplada a um microcomputador para qual as 

imagens foram transferidas utilizando o sistema Olympus Master version1.41 EX. A 

análise foi do tipo semiquantitativa atribuindo os seguintes escores preconizados por Vered 

et al. (2009): 0- ausente; 1- (baixo) 1 a 10% de células positivas; 2- (intermediário) 11 a 

50%; e 3- (alto) > 50%. O estudo foi do tipo duplo-cego onde o examinador não obteve 

acesso aos diagnósticos dados previamente. Os escores obtidos pelo avaliador para cada 

caso foram anotados em fichas apropriadas (Apêndice A) e, em seguida comparados. Em 

eventuais desacordos intra-examinador, o espécime foi revisto por um segundo examinador 

e os critérios foram discutidos até que os avaliadores chegassem a um consenso. 
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4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados obtidos foram submetidos a testes estatísticos, com o objetivo de 

testar as hipóteses aventadas no presente estudo. Os dados foram digitados originalmente 

em planilha eletrônica Excel (Microsoft Windows Vista Home edition®)e posteriormente 

exportados para o programa StatisticalPackage for the Social Sciences (versão 22; SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA), onde foram feitas as análises.  

Assumindo a não normalidade e a independência da amostra foram utilizados o 

teste Kruskal-Wallis para buscar diferenças estatisticamente significativas entre as lesões 

para os escores de cada marcador. Para verificar a correlação entre os marcadores foi 

utilizado o teste Spearman. Os valores foram considerados significativos quando p<0,05. 
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5. Resultados 
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5   RESULTADOS 

As frequências de cada marcador de acordo com a lesão estão apresentadas na 

tabela à seguir. 

 

 

Tabela 5.1: Frequências das marcações  por escores das proteínas BCL2, p53 e Bax segundo 

a neoplasia. 

Marcador 

 

Escore 

Neoplasia 

Total TOA TOC Ameloblastoma 

 

BCL2 

 

1 

 

n 

 

7 

 

11 

 

8 

 

26 

% 35,0% 55,0% 40,0% 43,3% 

2 n 11 7 9 27 

% 55,0% 35,0% 45,0% 45,0% 

3 n 2 2 3 7 

% 

 

10,0% 

 

10,0% 

 

15,0% 

 

11,7% 

 

p53 1 n 18 13 12 43 

% 90,0% 65,0% 60,0% 71,7% 

2 n 1 7 7 15 

% 5,0% 35,0% 35,0% 25,0% 

3 n 1 0 1 2 

% 

 

5,0% 

 

0,0% 

 

5,0% 

 

3,3% 

 

Bax 1 n 1 6 5 12 

% 5,0% 30,0% 25,0% 20,0% 

2 n 9 8 7 24 

% 45,0% 40,0% 35,0% 40,0% 

3 n 10 6 8 24 

% 

 

50,0% 

 

30,0% 

 

40,0% 

 

40,0% 

 

Total n 20 20 20 60 

TOA: Tumor Odontogênico Adenomatoide; TOC: Tumor Odontogênico Ceratocisto. 

Fonte: Programa de Pós-graduação em Patologia Oral/UFRN, 2016. 

 

Conforme descrito na Tabela 5.1, todos os TOAs demonstraram positividade para 

as proteínas analisadas. Os TOAs apresentaram, em sua maioria, moderada expressão 

(Escore 2) para a proteína BCL-2 (n=11/55%); tratava-se de uma expressão 

predominantemente citoplasmática e difusa por entre as células tumorais. As células que 

formam as estruturas duct-like apresentavam-se frequentemente negativas para essa 

proteína. No que se refere à expressão da proteína p53, os TOAs caracterizaram-se por 

uma baixa expressão (Escore 1) representando a maior parte da amostra (n=18/90%); essa 

imunoexpressão foi do tipo nuclear e difusa. A proteína BAX esteve expressa de maneira 

intensa (Escore 3) nos TOAs analisados (n=10/50%); o padrão de marcação foi do tipo 
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citoplasmática e difusa; as células que compunham as estruturas duct-like estavam, com 

frequência, imunomarcadas para essa proteína (Figura 5.1). 
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Figura 5.1: Expressão imuno-histoquímica das proteínas BCL-2, p53 e BAX em TOAs.  

A – Imunomarcação para a proteína BCL-2: moderada, citoplasmática e difusa (IHQ, 100X); B – 

Maior aumento da Figura 5.1 A: marcação positiva nos lençóis tumorais; notar que as células duck-

like apresentaram-se particularmente sem marcação para a proteína em questão (200X); C – 

Imunomarcação do tipo leve, difusa e nuclear para proteína p53 (IHQ,100X); D – Maior aumento da 

Figura 5.1 C: marcação difusa entre os arranjos tumorais (IHQ, 200X); E – Imunomarcação para a 

proteína BAX: intensa e citoplasmática (IHQ, 100X); F – Maior aumento da Figura 5.1 E: 

positividade ao longo das células que formam as estruturas duct-like (IHQ, 200X).   
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Os TOCs apresentaram imunopositividade para todas as proteínas estudadas 

(Tabela 5.1).  A proteína BCL-2 esteve expressa de maneira leve (Escore 1) na maioria dos 

TOCs avaliados (n=11/55%); tratava-se de uma marcação citoplasmática que se estendia 

ao longo das células do estrato basal do revestimento epitelial e, por vezes, até o estrato 

parabasal. As células das camadas mais superiores não demonstram positividade. Quanto à 

proteína p53, os TOCs demonstraram marcação predominantemente leve (Escore 1) 

(n=13/65%); o tipo de marcação foi nuclear e localizada no estrato parabasal, estando as 

células do estrato basal caracteristicamente com ausência de marcação. A proteína BAX 

denotou imunopositividade variável, mas predominou o tipo moderada (Escore2) 

(n=8/40%); as células apresentaram marcação difusa através dos estratos epiteliais (Figura 

5.2). 
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Figura 5.2: Expressão imuno-histoquímica das proteínas BCL-2, p53 e BAX em TOCs.  

A – Imunomarcação para a proteína BCL-2: leve, citoplasmática e difusa (IHQ, 100X); B – Maior 

aumento da Figura 5.2 A: positividade ao longo dos estratos basal e parabasal (200X); C – 

Imunomarcação do tipo moderada e nuclear para proteína p53 (IHQ,100X); D – Maior aumento da 

Figura 5.2 C: notar positividade no estrato parabasal e característica ausência de marcação na camada 

basal (IHQ, 200X). E – Imunomarcação para a proteína BAX: intensa e citoplasmática (IHQ, 100X). 

F – Maior aumento da Figura 5.2 E: positividade ao longo de todos os estratos epiteliais (IHQ, 

200X).   



55 
 

  

Os AMBs também mostraram positividade para as proteínas estudas em todos os 

casos analisados. A proteína BCL-2 revelou expressão preponderantemente do tipo 

moderada (Escore 2) (n=9/45%) e leve (Escore 1) (n=8/40%); a marcação foi do tipo 

citoplasmática, difusa e ocorreu nas células cilíndricas da periferia dos folículos e cordões 

epiteliais. Os tumores apresentaram marcação marcante do tipo leve (Escore 1) 

(n=12/60%) para a proteína p53; a imunopositividade foi nuclear e difusa por entre as 

células e arranjos tumorais. Quanto à proteína BAX, esta esteve expressa de modo intenso 

(Escore 3) na maior parte dos tumores estudados (n=8/40%); a marcação foi 

citoplasmática, difusa e ocorreu principalmente nas células da periferia dos arranjos 

epiteliais (Tabela 5.1) (Figura 5.3).  

  



56 
 

 

 

 

 

 

 

  

A B 

C 

E 

D 

F 

Figura 5.3: Expressão imuno-histoquímica das proteínas BCL-2, p53 e BAX em AMBs.  

A – Imunomarcação para a proteína BCL-2: moderada, citoplasmática e difusa (IHQ, 100X); B – 

Maior aumento da Figura 5.3 A: positividade ao longo da camada periférica dos folículos tumorais; 

notar que as células centrais, que se assemelham ao retículo estrelado do órgão do esmalte, não 

apresentam marcação para a proteína em questão (200X); C – Imunomarcação do tipo leve, focal e 

nuclear para proteína p53 (IHQ,100X); D – Maior aumento da Figura 5.3 C: marcação 

caracteristicamente focal (IHQ, 200X); E – Imunomarcação para a proteína BAX: intensa e 

citoplasmática (IHQ, 100X); F – Maior aumento da Figura 5.3 E: positividade ao longo das células 

periféricas dos folículos e plexos tumorais (IHQ, 200X).   
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Comparando os marcadores entre as lesões não foi encontrada diferenças 

estatisticamente significativas entre seus escores (Tabela 5.2). Correlacionando os 

marcadores, correlações positivas foram observadas entre BCL-2 e p53 (r=0,200), BCL-2 e 

Bax (r=0,197) e correlação negativa foram encontradas entre p53 e Bax (r=-0,100), mas 

todas não estatisticamente significativas (p=0,126; p=0,131; p=0,732; respectivamente). 

 

Tabela 5.2: Avaliação das diferenças das lesões segundo a marcação para BCL2, p53 e Bax. 

 

Marcado 

 

 

Neoplasia 

 

n 

 

Média 

 

Mediana 

 

Q25-75 

 

Ranks 

 

p 

BCL-2 TOA 20 1,75 2,00 1,00-2,00 32,43  

0,505 TOC 20 1,55 1,00 1,00-2,00 27,13 

Ameloblastoma 20 1,75 2,00 1,00-2,00 31,95 

        

p53 TOA 20 1,15 1,00 1,00-1,00 25,33  

0,108 
TOC 20 1,35 1,00 1,00-2,00 32,15 

Ameloblastoma 20 1,45 1,00 1,00-2,00 34,03 

        

Bax TOA 20 2,45 2,50 2,00-3,00 35,60  

 

0,185 
TOC 20 2,00 2,00 1,00-3,00 26,30 

Ameloblastoma 

 

20 2,15 2,00 1,25-3,00 29,60 

TOA: Tumor Odontogênico Adenomatoide; TOC: Tumor Odontogênico Ceratocisto, Q25-75: Quartis 

25 e 75. 

Fonte: Programa de Pós-graduação em Patologia Oral/UFRN, 2016. 
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6. Discussão 
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6  DISCUSSÃO 

Os tumores odontogênicos correspondem a um grupo heterogêneo de lesões que 

podem ser classificados como hamartomas, neoplasias benignas e malignas com 

comportamento biológico e agressividade bastante variável. Os tumores odontogênicos são 

considerados lesões raras e de frequência reduzida. As lesões odontogênicas ocorrem 

apenas nos ossos maxilares e surgem por causa de erros durante o processo de 

diferenciação das estruturas dentais. Esses erros podem ocorrer em qualquer componente 

da "maquinaria" do desenvolvimento dental, entre eles: oncogenes, genes supressores de 

tumor, oncovírus, controladores do ciclo celular, genes de reparo do DNA, elementos 

relacionados à apoptose, entre outros. Recentemente, atenção especial tem sido dada ao 

p53 por sua relação com diversas neoplasias humanas e proteínas relacionadas à apoptose, 

da quais: BCL-2 e BAX, por serem consideradas importantes durante o processo de 

desenvolvimento neoplásico (GARG et al., 2015). 

Os genes supressores de tumor, tais como o p53, desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento tumoral. O p53 é um dos genes alterados mais 

importantes na gênese tumoral uma vez que, em condições de normalidade, seus produtos 

são responsáveis pelo equilíbrio genômico através da indução da apoptose e bloqueio do 

ciclo celular (GARCIA, ATTARDI, 2014). No presente estudo, a proteína p53 esteve 

expressa em todos os casos de AMBs, TOCs e TOAs. Esse achado está de acordo com 

Garg e colaboradores (2015) que afirmaram a presença da referida proteína em diversas 

lesões odontogênicas, das quais: AMBs, carcinomas ameloblásticos e fibrossarcoma 

ameloblástico. Porém, contrasta com as inferências de Sauk et al. (2010) os quais 

acreditam que a expressão proteína p53 trata-se apenas de um achado ocasional em lesões 

odontogênicas. 

No presente estudo, verificou-se que a proteína p53 esteve expressa com escores 

mais elevados (Escore 2 - moderado e Escore 3 - intenso) em TOCs e AMBs, enquanto os 

TOAs apresentam marcação predominantemente leve. Embora não tenha sido um dado 

estatisticamente significativo, essa informação corrobora com o estudo de Salehinejad et 

al. (2011) que, ao comparar a expressão de p53 entre AMBs e TOAs, constataram maior 

índice de positividade em AMBs do que em TOAs. Por esse motivo, pode-se inferir que há 

maior desregulação no controle do ciclo celular no caso de lesões com comportamento 

biológico mais agressivo, tais como o AMB e o TOC.  
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Ainda sobre a expressão da proteína p53, no presente trabalho foi possível constatar 

um padrão de marcação similar entre AMBs e TOCs. Esse achado está de acordo com o 

estudo de Shetty et al. (2010), onde os autores comparam intensidade e quantidade de 

células imunopositivas para a proteína em questão. Os autores também encontraram um 

padrão de marcação similar entre as lesões. Por esse motivo, há mais um reforço à teoria 

do fenótipo neoplásico em detrimento do fenótipo cístico dos TOCs, o que pode reforçar o 

agrupamento dessas lesões em um mesmo grupo de neoplasias conforme a classificação da 

OMS (2005). 

Outra característica diferencial da expressão da proteína p53 foi sua marcada 

presença na camada parabasal de TOCs com evidente ausência de imunopositividade na 

camada basal. Essa característica também foi encontrada no estudo de Sajeevan et al. 

(2014) que avaliou a expressão de p53 e PCNA em TOCs e cistos radiculares. Esses 

autores evidenciaram imunopositividade marcadamente no estrato suprabasal do 

revestimento odontogênico dessas lesões. Por outro lado, contrasta com os achados de 

Deyhimi e Hashemzade (2012) que, ao avaliar a expressão de TGF-α e p53 em TOCs e 

cistos odontogênicos ortoceratinizados, encontraram maior expressão das referidas 

proteínas na camada basal das lesões em questão. A explicação para esse fato pode estar 

relacionada com o estágio de menor diferenciação das células da camada basal dessas 

lesões, além de uma fase G1 mais prolongada nas células do estrato parabasal, o que 

permite maior detecção proteica (SAJEEVAN et al., 2014).  

A tumorigênese envolve a perda do balanço entre reguladores da proliferação 

celular e da apoptose. A morte celular por apoptose desempenha um papel fisiológico 

chave no desenvolvimento e homeostase tecidual. A desregulação na apoptose tem sido 

responsável por eventos como a carcinogênese, progressão tumoral e resistência das 

células tumorais à quimioterapia (BAGULKAR et al., 2015). Nossa pesquisa avaliou 

através da expressão imuno-histoquímica das proteínas BCL-2 e Bax, a participação de 

eventos antiapoptóticos e pró-apoptóticos, respectivamente, em neoplasias odontogênicas 

benignas. Todos os casos aqui avaliados apresentaram algum grau de imunoexpressão para 

as proteínas estudadas, informação que corrobora com diversos estudos, os quais apontam 

para o real desequilíbrio na apoptose celular no evento neoplásico (RAZAVI et al., 2012; 

SINDURA et al., 2013; SREEDHAR et al., 2014). 

Quanto a expressão da proteína BCL-2, no presente estudo, esta esteve expressa de 

maneira similar em TOAs e AMBs, apresentando escore 2 (moderado) na maioria dos 
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casos analisados. Esse dado confronta o que Razavi et al. (2011) encontrou em seu estudo 

que comparou a expressão de Ki-67 e BCL-2 em AMBs e TOAs. Sua pesquisa revelou 

significativa expressão das referidas proteínas em AMBs quando comparado com os 

TOAs, o que implicaria em menor estabilidade do ciclo celular e maior agressividade aos 

AMBs em relação aos TOAs. Ainda sobre o quesito apoptose, nosso estudo constatou que 

os TOCs apresentaram reduzida expressão da proteína BCL-2 em comparação aos demais 

tumores, o que não concorda com os achados de Amaral et al. (2012), o qual observou 

através do método TUNEL, similar índice apoptótico em AMBs e TOCs. A ampla 

variedade de técnicas para avaliar a apoptose, bem como os diversos protocolos de imuno-

histoquímica podem ser a causa desse achato que conflita com a literatura atual. 

No que concerne à localização da proteína BCL-2, esta esteve expressa 

predominantemente nas células periféricas dos folículos e arranjos plexiformes dos AMBs, 

corroborando com os achados de González-González et al. (2015). Segundo esses autores, 

a expressão de BCL-2 na camada externa das células do AMB sugere não somente sua 

atividade proliferativa, como também a inibição da morte celular, do mesmo modo que 

ocorrem no germe dental, características que refletem no potencial de crescimento dessa 

neoplasia. Além disso, a expressão de BCL-2 parece ser inversamente proporcional ao grau 

de diferenciação celular. Com relação aos TOCs, a proteína BCL-2 foi observada 

principalmente no estrato basal do revestimento epitelial, o que também concorda com os 

achados de Sindura et al. (2013). Para os autores, a falta de expressão nas camadas 

superiores pode ser devido à diminuição na capacidade de se dividir e ao término do tempo 

de vida das células. Em acréscimo, essa imunoexpressão característica pode apontar para o 

controle anormal do ciclo celular nessas lesões.  

Ao comparar a expressão da proteína BAX entre AMBs e TOCs, o presente estudo 

observou imunomarcação bastante similar entre os tumores. Essa informação também foi 

encontrada no estudo de Tekkeşin et al.(2012) que ao avaliar a expressão desta proteína em 

AMBs, TOCs e Cistos Radiculares, verificaram similaridade em quantidade e intensidade 

de expressão proteica de BAX nas lesões tumorais. González-González et al. (2015) ao 

verificar a expressão da referida proteína entre AMBs sólidos e AMBs unicísticos, os 

autores observaram maior imunomarcação na variante sólida; esse achado, conforme os 

autores, poderia explicar o espectro de comportamento biológico dessa lesão. Por outro 

lado, Rangiani e Motahhary (2009) não encontraram diferença estatisticamente 

significativa na expressão e BAX entre TOCs e cistos odontogênicos ortoceratinizados; os 
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autores sugerem que esta proteína estudada isoladamente, não reflete no comportamento 

biológico de TOCs. 

 Em acréscimo, o presente trabalho identificou correlação positiva entre a 

expressão de p53 e BCL-2 juntamente com correlação negativa entre p53 e BAX, embora 

não tenha sido um dado estatisticamente significativo. Ainda assim, pode-se afirmar que há 

relação entre tumores que hiperexpressam a proteína p53 com o acréscimo na expressão de 

fatores antiapoptóticos, como a proteína BCL-2, bem como redução na expressão de 

fatores pró-apoptóticos, tais como a proteína BAX. Esse dado concorda com as inferências 

de Garcia e Attardi (2014), os quais afirmam que, em condições normais, a proteína p53 

contribui na indução da apoptose agindo diretamente a nível mitocondrial. Entretanto, em 

condições adversas, tal como em neoplasias, há maior expressão de fatores antiapoptóticos 

os quais favorecem a sobrevivência celular e escape dos mecanismos de controle do ciclo 

celular. 
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7. Conclusão 
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7  CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos, é possível afirmar que:  

 Proteínas reguladoras da proliferação celular e da apoptose estiveram presentes nos 

TOs aqui estudados; 

 A expressão similar da proteína p53 em AMBs e TOCs perfaz umas das 

justificativas para o comportamento biológico semelhante dessas lesões; 

 Novos estudos, inclusive moleculares, que englobem mecanismos associados a 

apoptose, controle do ciclo e proliferação celular são necessários para tornar claros 

os mecanismos envolvidos no comportamento biológico dos TOs.  
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APÊNDICE A 

Caso Nº ______        Registro: ______ 

Diagnóstico Histopatologico 

(  ) AMB 

(  ) TOC 

(  ) TOA 

Perfil Imuno-histoquímico 

p53  Intensidade de marcação (-) (+) (++) (+++) 

  Nº de células coradas: (0) (1) (2) (3) 

  Distribuição da marcação: ( ) Difuso ( ) Focal 

  Intensidade de marcação (-) (+) (++) (+++) 

  Nº de células coradas: (0) (1) (2) (3) 

  Distribuição da marcação: ( ) Difuso ( ) Focal 

Bcl-2  Intensidade de marcação (-) (+) (++) (+++) 

  Nº de células coradas: (0) (1) (2) (3) 

  Distribuição da marcação: ( ) Difuso ( ) Focal 

Bax  Intensidade de marcação (-) (+) (++) (+++) 

  Nº de células coradas: (0) (1) (2) (3) 

  Distribuição da marcação: ( ) Difuso ( ) Focal 

 

Anotações  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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