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RESUMO 

 

O processo de carcinogênese é caracterizado pela transformação de uma célula normal em 

uma célula maligna, devido a alterações genéticas cumulativas, influenciadas pela 

predisposição genética do paciente, bem como por fatores ambientais. Em lábio inferior, a 

exposição à radiação UV apresenta-se como principal fator etiológico associado ao 

desenvolvimento de Carcinomas epidermoides e Queilites actínicas. Pela teoria do modelo 

hierárquico na carcinogênese, o desenvolvimento, crescimento e metástase do câncer são 

guiados por uma pequena população de células-tronco tumorais, com capacidade de 

multipotência e auto-renovação. O objetivo deste estudo foi avaliar comparativamente a 

expressão do OCT4 e do CD44 em 40 casos de Carcinoma epidermoide de lábio inferior 

(CELI) e 40 de Queilite actínica (QA) sendo analisadas as características ciínicopatológicas e 

a imunoexpressão destas proteínas a fim de fornecer informações acerca do diagnóstico, da 

progressão e do prognóstico destas lesões. A expressão de OCT4 e CD44 foi avaliada de 

forma semi-quantitativa através do percentual de células epiteliais positivas (PP) e da 

intensidade da expressão (IE), resultando na pontuação de imunomarcação total (PIT) que 

variou de 0 a 7. A imunoexpressão do OCT4 revelou-se tanto nuclear quanto citoplasmática 

para a maioria dos casos de QA e CELI, enquanto para o CD44, esta apresentou-se 

membranar. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre a 

imunoexpressão de OCT4 e CD44, assim como entre parâmetros clinicopatológicos, exceto 

para metástase linfonodal em que foi observada diminuição da expressão de OCT4 no centro 

tumoral dos casos com metástase linfonodal. Foi evidenciada correlação negativa e 

estatisticamente significativa entre a imunoexpressão destes marcadores em região de centro 

tumoral. Também, foi verificada diminuição da expressão do CD44 nos casos de CELI 

quando comparados aos de QA. Os resultados da presente pesquisa sugerem maior 

participação destas proteínas em estágios iniciais da carcinogênese. Além disso, o distúrbio da 

imunoexpressão do OCT4 e CD44 em centro tumoral sugere a presença de diferentes 

subpopulações de células neoplásicas com fenótipo de pluripotência distinto, associadas  aos 

diferentes graus de diferenciação celular . 

Palavras-chave: Carcinogênese; Carcinoma epidermoide de lábio inferior; Queilite actínica; 

Imuno-histoquímica; Imunoexpressão; OCT4; CD44. 
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ABSTRACT 

 

The carcinogenesis process is characterized by the transformation of a normal cell into a 

malignant cell, due to cumulative genetic alterations, influenced by the genetic predisposition 

of the patient, as well as by environmental factors. In the lower lip, exposure to UV radiation 

is the main etiological factor associated with the development of epidermoid carcinomas and 

actinic cheilitis. By the hierarchical model theory in carcinogenesis, the development, growth 

and metastasis of cancer are driven by a small population of tumor stem cells, with 

multipower ability and self-renewal. The aim of this study was to compare the expression of 

OCT4 and CD44 in 40 cases of lower lip epidermoid carcinoma (LLEC) and 40 cases of 

actinic cheilitis (AC), being analyzed the clinicopathological features and immunoexpression 

of these proteins. This markers can be used to provide information about diagnosis, 

progression and prognosis in these lesions. OCT4 and CD44 expression was assessed semi-

quantitatively by percentage of positive epithelial cells (PP) and intensity of expression (IE), 

resulting in total immunolabeling score (PIT) ranging from 0 to 7. OCT4 immunoexpression 

was shown to be both nuclear and cytoplasmic for most cases of AC and LLEC, while for 

CD44 it was membranous. No statistically significant differences were found between OCT4 

and CD44 immunoexpression and clinicopathological parameters, except for lymph node 

metastasis in which there was a decrease in OCT4 expression in the core tumor of cases with 

lymph node metastasis. There was a negative and statistically significant correlation between 

the immunoexpression of these markers in the core tumor. Also, decreased CD44 expression 

was observed in LLEC cases when compared to AC cases. The results of this study suggest a 

higher participation of these proteins in early stages of carcinogenesis. In addition, the 

imbalance of OCT4 and CD44 immunoexpression in the tumor core suggests the presence of 

different subpopulations of neoplastic cells with distinct pluripotency phenotype, associated 

with different degrees of cell differentiation. 

 

Keywords: Carcinogenesis; Lower lip epidermoid carcinoma; Actinic cheilitis; 

Immunohistochemistry; Immunoexpression; OCT4; CD44. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

▪ AH- Ácido hialurônico 

▪ ALDH- Do inglês Aldehyde dehydrogenases 

▪ CD44- 44 molecule/ Forma padrão 

▪ CD44v- Variantes do CD44 

▪ CE - Carcinoma epidermoide 

▪ CECP- Carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço 

▪ CEL – Carcinoma epidermoide de lábio 

▪ CELI – Carcinoma epidermoide de lábio inferior 

▪ CEO - Carcinoma epidermoide oral 

▪ C-MYC- Do inglês myelocytomatosis oncogene 

▪ CT – Células-tronco 

▪ CTA- Células-tronco adultas 

▪ CTE – Células-tronco embrionárias 

▪ CTPi – Células-tronco com pluripotência induzida 

▪ CTT- Células-tronco tumorais 

▪ DNA- Do inglês deoxyribonucleic acid 

▪ IE- Intensidade da expressão 

▪ KLF4- Do inglês Kruppel-like factor 4 

▪ MAT- Macrófagos associados ao tumor 

▪ MEC – Matriz extracelular 

▪ MMPS-  Metaloproteinases da matriz 

▪ MMP9- Metaloproteinase de matriz tipo 9 

▪ NANOG- Do inglês Nanog Homeobox 

▪ OCT4 – Do inglês octamer-binding transcription factor 4 (Octâmero de ligação do 

fator de transcrição 4) 

▪ OMS - Organização Mundial da Saúde 

▪ PDGF- Fator de crescimento derivado de plaquetas 

▪ PDGFBB- Fatores de crescimento oncogênicos derivados de plaquetas 

▪ PIT- Pontuação da imunomarcação total 

▪ PP- Percentual de células positivas 

▪ QA – Queilite actínica 

▪ SOX2- Do inglês Sry related HMG-box 2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Octamer_transcription_factor
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcription_factor
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▪ SPSS- Do inglês Statistical Package for Social Science 

▪ UV- Ultravioleta 

▪ UVB- Radiação ultravioleta tipo B 

▪ TGF-β- Do inglês transforming growth factor-β 

▪ TNM -  Sistema de estadiamento de tumores malignos. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O carcinoma de epidermoide de lábio inferior (CELI) é um dos tumores malignos mais 

comuns da cavidade oral, cuja prevalência corresponde a 25% a 30% de todos os casos de 

carcinoma nesta localização. Sua etiopatogênese é multifatorial e os fatores de risco incluem a 

exposição solar, a predisposição genética e a progressão da queilite actínica (QA), uma lesão 

potencialmente maligna que acomete principalmente o lábio inferior, em consequência da 

exposição crônica a radiação ultravioleta (UV), sobretudo o tipo B (UVB) (CARVALHO et 

al., 2011). Tanto o CELI quanto a QA afetam geralmente homens brancos com ocupações 

associadas a exposição solar, como agricultores e pescadores. Estima-se que 

aproximadamente 95% dos CELI se originem da QA devido a alterações genéticas e 

epigenéticas em um fenômeno denominado fotocarcinogênese (LOPES et al., 2015; CHRUN 

et al., 2017). 

Tem sido crescente o número de evidências que suportam um modelo hierárquico na 

carcinogênese o qual propõe que o desenvolvimento, crescimento e metástase do câncer são 

guiados por uma pequena população de células-tronco tumorais (CTT) (RAM et al., 2017). 

Estas constituem um grupo heterogêneo de células altamente tumorigênicas que exibem a 

capacidade de se multiplicar de forma assimétrica, resultando em células com capacidade de 

auto-renovação e pertencentes a subgrupos menos indiferenciados pela escala hierárquica 

(BAILLE et al., 2017). 

Diversas pesquisas relatam que em tumores sólidos existe uma população de CTT 

capazes de regenerar o tumor após o mesmo ser tratado. Esse termo CTT não necessariamente 

designa que estas derivem de células-tronco (CT) de tecidos normais, mas indicam que são 

células responsáveis pela iniciação e manutenção do tumor. Desse modo, ressalta-se a 

importância em estudar genes associados à embriogênese e tumorigênese (RACILA et al., 

2011).  

O fator de transcrição da família de genes homeobox POU OCT4 (octamer-

binding transcription factor 4), também conhecido como POU5F1, age como um regulador-

chave de pluripotência em estágios iniciais de desenvolvimento de mamíferos. Foi 

demonstrado que é necessária uma quantidade crítica de OCT4 para manter a auto-renovação 

de células-tronco embrionárias (CTE) e qualquer regulação positiva ou negativa induz a 

destinos celulares divergentes. A expressão desregulada de OCT4 em vários tumores sólidos 

humanos indica sua participação no processo neoplásico, apresentando-se como um potencial 

https://en.wikipedia.org/wiki/Octamer_transcription_factor
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcription_factor
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marcador para células tumorais com propriedades de pluripotência (ZEINEDDINE et al., 

2014; LI et al., 2015). 

A glicoproteína transmembrana CD44 é reconhecida por ser um marcador altamente 

expresso em CTT, associado à proliferação, migração e diferenciação, exercendo papel 

crucial na progressão tumoral e metástase (RAM et al., 2017). Esta funciona como um 

receptor para ácido hialurônico (AH) e tem sido relatado uma interação constante CD44-AH 

na invasão tumoral de muitas neoplasias, bem como um aumento da concentração de AH em 

células malignas e pré-malignas (BASAKRAN, 2015). 

Considerando as evidências de que as CTT têm sido associadas à tumorigênese de 

algumas neoplasias humanas, bem como as informações contidas na literatura científica 

acerca do papel do OCT4 e do CD44 como marcadores associados a pluripotência, esta 

pesquisa propõe avaliar comparativamente a expressão imuno-histoquímica de OCT4 e CD44 

em uma série de casos de QA e CELI, visando uma melhor compreensão sobre a função das 

CTT na carcinogênese de lábio inferior e auxiliar na identificação de lesões potencialmente 

malignas que poderão progredir para o câncer. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CARCINOMA EPIDERMOIDE DE LÁBIO INFERIOR 

 

O câncer oral representa 3% de todas as neoplasias malignas atualmente, situando-se 

entre o sexto e oitavo tipo de câncer mais comum no mundo (SCULLY; BAGAN, 2009; 

BITTAR et al., 2010), com maior acometimento em indivíduos do gênero masculino, 

principalmente entre a 4ª e 6ª décadas de vida e um aumento da ocorrência em pacientes 

jovens (UDEABOR et al., 2012; DEYHIMI; TORABINIA; TORABINIA, 2013). No Brasil, 

este câncer é o quinto mais prevalente em homens, enquanto em mulheres não é evidenciado 

entre as dez localizações mais frequentes. Para o ano de 2016 foram estimados 11140 novos 

casos de câncer na cavidade oral em homens e 4.350 em mulheres (INCA, 2016). 

 O Carcinoma epidermoide (CE), também denominado de Carcinoma de células 

escamosas ou Carcinoma espinocelular é a neoplasia maligna mais comum em cavidade oral, 

representando 90% de todos os casos nesta localização (KHAMMISSA et al., 2014). O 

Carcinoma epidermoide oral (CEO) origina-se do epitélio de revestimento e apresenta fatores 

etiológicos extrínsecos e intrínsecos agindo em associação (NEVILLE et al., 2016). Entre os 

fatores extrínsecos estão o uso de tabaco e álcool e a exposição à radiação UV, enquanto os 

intrínsecos incluem o desequilíbrio alélico relacionado a genes supressores de tumor, 

oncogenes e enzimas que metabolizam carcinógenos, bem como hábitos alimentares e 

deficiência imunológica (AMTHA et al., 2009; RAM et al., 2017).  

As principais características das células cancerosas que as distinguem de suas 

contrapartes normais são a autossuficiência em sinais de crescimento, insensibilidade a sinais 

inibidores de crescimento, a evasão da morte celular programada, a imortalidade ou ilimitado 

potencial replicativo, a angiogênese, a invasão de tecidos e metástases. As pesquisas atuais 

visam conhecer as principais vias, receptores e proteínas implicadas na iniciação ou 

progressão do CEO e como eles se relacionam. É a acumulação de alterações específicas, 

descritas anteriormente, juntamente com outros acontecimentos e alterações genéticas, que 

resumem o processo de carcinogênese (GASCHE; GOEL, 2012; CHANG et al., 2013; 

RAJKUMARI et al., 2013). 

 O Carcinoma epidermoide oral envolve as regiões de lábio e cavidade oral (mucosa 

jugal, gengiva, palato duro, língua e assoalho de boca). Além da língua e assoalho bucal, 

localizações mais frequentes desta neoplasia, o lábio inferior corresponde a um outro sítio de 
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acometimento comum do CEO, representando 21,7% a 24,7% dos casos relatados (BOTA; 

LYONS; CARROLL, 2017). 

  Em algumas localizações geográficas como Austrália, Canadá e Espanha o lábio tem 

sido o sítio mais prevalente de CEO (CZERNINSKI; ZINI; SGAN-COHEN, 2010), embora 

seja possível observar uma diminuição da incidência mundial do câncer de lábio ao longo dos 

últimos 30 anos, possivelmente ligada a uma diminuição das profissões associadas a 

exposição solar crônica (MARTIN- GARCÍA et al., 2016).  

 O Carcinoma epidermoide de lábio (CEL) tem seu desenvolvimento fortemente 

associado a exposição solar crônica e a cor da pele, o que sugere uma patogênese diferente 

dos casos de carcinoma epidermoide intra-oral (BOTA; LYONS; CARROLL, 2017). Diante 

disso, ocorre mais comumente em homens brancos com mais de 50 anos, sendo mais 

frequente em região de vermelhão de lábio inferior, por se tratar, provavelmente, da porção 

que mais recebe radiação UV (LUNA-ORTIZ et al., 2004; BOTA; LYONS; CARROLL, 

2017). A sua menor incidência observada em pacientes do sexo feminino pode ser explicada 

pela utilização de produtos cosméticos a base de protetor solar nos lábios, bem como por 

ocupações de baixa exposição à radiação UV (MARTIN-GARCÍA et al., 2016). Além disso, 

Batista et al. (2010), em seu estudo, encontraram uma forte associação do uso de tabaco e 

álcool com a exposição solar crônica para os casos de Carcinoma epidermoide de lábio 

inferior (CELI). 

 O Carcinoma epidermoide de lábio inferior pode se desenvolver a partir de lesões 

potencialmente malignas, como a Queilite actínica (QA) ou de mucosa labial saudável. A 

aparência clínica desta malignidade revela uma ulceração indolor, crostosa e com bordas 

endurecidas e exsudativas, usualmente com menos de 1 cm no seu maior diâmetro (NEVILLE 

et al., 2016). Pode ainda apresentar-se como uma lesão de crescimento exofítico e aspecto 

verrucoso ou nodular (ANTUNES; ANTUNES, 2004). 

O conhecimento das características clínicas e dos fatores de risco para o 

desenvolvimento do CEL, permitem aos profissionais a realização do diagnóstico precoce 

desta neoplasia, contribuindo positivamente para o tratamento e prognóstico (TADBIR et al., 

2013).   

Segundo Souza et al. (2011), o tamanho do tumor, gradação histológica de 

malignidade, metástase em linfonodo regional e recorrência da doença são os principais 

fatores relacionados à sobrevida dos pacientes com CELI. 

Histopatologicamente, o CEO é caracterizado por ilhas e cordões de células epiteliais 

neoplásicas que invadem o tecido conjuntivo subjacente, exibindo variados graus de 
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pleomorfismo e displasia. A avaliação destas características permitiu a determinação de 

diversos parâmetros de gradação, na busca de predizer o comportamento biológico do câncer 

oral (LOURENÇO et al., 2007). 

 O sistema de gradação adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) baseia-se 

no grau de diferenciação celular, dividindo essa neoplasia maligna em três categorias: Bem 

diferenciado, moderadamente diferenciado e pobremente diferenciado. O CEO bem 

diferenciado é caracterizado por ilhas, ninhos e cordões de células epiteliais grandes com 

pontes intercelulares evidentes e núcleos redondos hipercromáticos ou não. O pleomorfismo 

celular e nuclear, o hipercromatismo nuclear e as figuras de mitose aumentam de acordo com 

o grau tumoral. Nos CEO pobremente diferenciados, as características de diferenciação 

tumoral são mínimas ou ausentes, requerendo muitas vezes marcação imuno-histoquímica 

para confirmação do diagnóstico. Os casos bem-diferenciados invadem geralmente sob forma 

de grandes ilhas, enquanto os casos pobremente diferenciados, sob pequenos ninhos ou 

células dissociadas. A OMS afirma que a gradação histopatológica se correlaciona 

pobremente com o desfecho do paciente, sendo que seu valor aumenta somente quando as 

margens invasivas profundas do tumor são avaliadas (EL-NAGAR et al., 2017; LOURENÇO 

et al., 2007).  

 Ao longo dos anos, outras classificações histopatológicas foram sendo propostas. 

Com base nas margens profundas do tumor, Bryne et al. (1992), pontuaram como critérios o 

grau de ceratinização, pleomorfismo nuclear, padrão de invasão e infiltrado 

linfoplasmocitário. Em 2005, Brandwein-Gensler e colaboradores propuseram o modelo de 

risco histológico, baseado na avaliação de três parâmetros: pior padrão de invasão, resposta 

linfocitária do hospedeiro e invasão perineural. Recentemente, Almangush et al. (2014) 

desenvolveram o modelo BD, baseado em dois parâmetros: crescimento do tumor ou tumour 

budding ‘B’ e profundidade de invasão tumoral ou depth of invasion ‘D’. De fato, embora 

estes modelos possam ter poder preditivo significativo para o prognóstico, recorrência e 

sobrevida global, patologistas e oncologistas permanecem à procura de um indicador ideal 

(LOURENÇO et al., 2007; ALAEDDINI et al., 2015; SAWAZAKI-CALONE et al., 2015).  

 Recentemente, o estudo de Santos et al. (2014) correlacionou o sistema adotado pela 

OMS, o do risco biológico e o do front de invasão com as características clínicas em uma 

série de casos de CELI, para determinar o uso desses sistemas como indicadores do 

comportamento biológico. Os autores constataram que o sistema do risco biológico representa 

a melhor opção para prever o comportamento biológico de CELI. 
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Diante das mais variadas características clínicas e histopatológicas do CEO, a 

padronização de dados que possibilitem a classificação dos tumores com o intuito de nortear a 

conduta terapêutica são de grande valia para a seleção e avaliação do tratamento bem como 

estabelecimento do prognóstico dos tumores. O padrão ouro para tal avaliação é o 

estadiamento pelo sistema TNM o qual é utilizado em associação a outros fatores indicativos 

de agressividade tumoral como a localização anatômica, grau histológico do tumor e o nível 

de envolvimento dos tecidos vizinhos (SILVEIRA et al., 2007; EDGE; COMPTON, 2010; 

AKHTER et al., 2011; ALMEIDA et al., 2011). Este sistema está baseado na avaliação de três 

componentes para descrever a extensão anatômica da doença: T - extensão do tumor primário; 

N - ausência ou presença e a extensão de metástase em linfonodos regionais e M - ausência ou 

presença de metástase à distância. A adição de números a estes três parâmetros indica a 

extensão do CEO. Após definir as categorias T, N e M, elas podem ser agrupadas em estádios 

(SOBIN; WITTEKIND, 2002; WITTEKIND et al., 2002). Outros estudos afirmam que a 

associação de fatores clinicopatológicos e genéticos podem ser mais acurados na precisão do 

prognóstico (STADLER et al., 2008; CHANG et al., 2013).  

Alguns estudos relatam que o CELI apresenta um prognóstico mais favorável do que 

os demais CEO localizados em cavidade oral e menos favorável do que o CE cutâneo, 

apresentando uma taxa de sobrevida de 82,1% e a de metástase linfonodal variável, a 

depender do estadiamento do tumor. A taxa de linfadenopatia após o acompanhamento varia 

de 3,4% a 7% em T1, 11% a 35% para T2 e 17% a 100% T3 (BOTA; LYONS; CARROLL, 

2017). Apesar da metástase linfonodal ser identificada em 6,6% a 26,5% de todos os casos de 

CELI, apenas 25 a 50% desses pacientes encontram-se vivos após 5 anos da doença 

(SANTOS et al., 2014). O envolvimento linfonodal em CELI, tal como em CE intra-oral, tem 

sido reportado para diminuir a sobrevida projetada do paciente em 30% a 70% (BOTA; 

LYONS; CARROLL, 2017). 

Em seu estudo, Ozkul et al. (2016) encontraram que 95,7% dos casos de CELI 

apresentavam-se no estádio T1 e os demais em T2. A porcentagem de pacientes com 

metástase linfonodal correspondeu a 4,3% tanto antes quanto após o tratamento, o que indicou 

a raridade de metástases em CELI. Os autores conseguiram ainda correlacionar a espessura do 

tumor à recorrência e, consequentemente, ao prognóstico da doença. 

 O tratamento de escolha para o CELI em estágios iniciais é a excisão cirúrgica com 

margem de segurança (BOTA; LYONS; CARROLL, 2017). A radioterapia pode ser utilizada 

em casos recorrentes ou que apresentam metástase linfonodal (HASSON, 2008; BOTA; 

LYONS; CARROLL, 2017). O planejamento interdisciplinar e implementação de um 



                                                                                                                     41 

 

 

tratamento baseado nas características individuais do paciente constituem um desafio para o 

sucesso terapêutico (WOLFF; FOLLMANN; NAST, 2012).  

A evolução de sofisticadas técnicas de diagnóstico pode ajudar no estudo de alterações 

moleculares que preveem a probabilidade de desenvolver câncer de boca e a avaliação do 

estado de saúde dos indivíduos. No entanto, não existe um método definido, que possa 

identificar o câncer antes que seja evidenciado clinicamente, exigindo-se estudos 

experimentais que prevejam mais precisamente o valor de prognóstico (RAJKUMARI et al., 

2013). 

2.2 QUEILITE ACTÍNICA 

 As lesões potencialmente malignas da cavidade oral são alterações que apresentam um 

risco significativamente maior para o desenvolvimento de câncer oral 

(WARNAKULASURIA et al., 2011).  Dentre estas, destaca-se a queilite actínica (QA), a qual 

revela mudanças neoplásicas em ceratinócitos do epitélio labial causadas pela exposição solar 

prolongada e acomete quase exclusivamente o lábio inferior, por ser o mais exposto a esse 

tipo de radiação (ABYANEH et al., 2015). Estudos indicam que cerca de 95% dos CEL são 

precedidos por esta lesão (LOPES et al., 2015).  

A QA é comum em países tropicais e afeta principalmente indivíduos que trabalham 

se expondo diariamente ao sol, como pescadores, agricultores, vendedores ambulantes e 

trabalhadores da construção civil. No Brasil, sua ocorrência é esparsa e particularmente alta 

em regiões com altos níveis de radiação UV, principalmente na zona semi-árida do Nordeste 

(MARTINS-FILHO; SILVA; PIVA, 2011; LUCENA et al., 2012; SARMENTO et al., 2014). 

 A maioria dos estudos revela uma maior frequência da QA em homens, de pele branca 

e de meia-idade (com um pico de prevalência entre a quarta e a quinta década de vida). Em 

relação ao gênero, mulheres tendem a apresentar um menor risco para esta lesão porque 

apresentam uma atividade ocupacional que geralmente não exige exposição solar, além de 

utilizarem regularmente batons (que atuam como barreira física ao sol) e/ou protetor solar 

labial. De forma contrária, homens constantemente estão engajados em profissões ligadas ao 

ar livre e, em geral, são menos cuidadosos em relação à saúde (CAVALCANTE; 

ANBINDER; CARVALHO, 2008; PIÑERA-MARQUES et al., 2010; MARTINS-FILHO; 

SILVA; PIVA, 2011; LUCENA et al., 2012; SARMENTO et al., 2014). Esta diferença de 

prevalência entre os sexos não foi retratada no estudo de Ribeiro et al. (2014) uma vez que em 

Sergipe é comum tanto homens quanto mulheres trabalharem como pescadores num período 

de exposição solar equivalente. 
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No que se refere a raça, muitos artigos relataram uma maior ocorrência de QA em 

pacientes leucodermas (MARTINS-FILHO; SILVA; PIVA, 2011; JADOTTE; SCHWARTZ, 

2012; SARMENTO et al., 2014). O fato destas lesões também serem observadas em 

indivíduos negros e mulatos, demonstra que esta não afeta exclusivamente os indivíduos de 

pele clara. Alguns autores afirmam que uma maior quantidade de melanina representa um 

fator de proteção contra a radiação UV, o que explica, de certa maneira, a menor ocorrência 

destas lesões em indivíduos com pele mais pigmentada (SARMENTO et al., 2014). 

Segundo Jadotte e Schwartz (2012), além da latitude geográfica, algumas condições 

genéticas aumentam a suscetibilidade aos danos causados pelo sol e, por consequência, a 

probabilidade de sofrer transformação maligna, tais como o xeroderma pigmentoso, a porfiria 

cutânea tardia e o albinismo. Outros fatores de risco também foram incluídos, como cicatrizes 

crônicas no lúpus eritematoso e transplante de órgãos. Na figura 01, adaptada de Jadotte e 

Schwart (2012), pode-se observar um organograma com a relação entre os vários fatores de 

risco da QA. 

 

Figura 01 - Relação entre os vários fatores de risco para a queilite actínica, incluindo os fatores de 

risco principais e aqueles que estão associados com a progressão da queilite para carcinoma 

epidermóide (fatores de risco menores). 

  

Fonte: Adaptado de JADOTTE e SCHWARTZ (2012). 
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Clinicamente, esta lesão caracteriza-se pela presença de atrofia da borda do vermelhão 

do lábio revelando uma superfície lisa e áreas pálidas com erupções. O apagamento da 

margem entre o vermelhão e a porção cutânea do lábio é tipicamente observado. Seguindo a 

progressão do quadro, surgem áreas ásperas e descamativas que podem se espessar e se 

apresentar de forma semelhante a lesões leucoplásicas. Ulceração focal crônica pode-se 

desenvolver em um ou mais locais, principalmente em áreas de trauma brando decorrente do 

uso do cigarro ou cachimbo. Esta pode ser indicativa de processo de transformação maligna, 

podendo durar por meses ou, frequentemente, progredir para o CEL (NEVILLE et al., 2016). 

Os aspectos microscópicos da QA revelam diferentes graus de hiperceratose, atrofia 

ou hiperplasia epitelial e, em região de lâmina própria, elastose solar, presença de infiltrado 

inflamatório mononuclear e vasos sanguíneos dilatados. Displasia epitelial pode ou não estar 

presente, embora alguns estudos evidenciem esta característica em 100% dos casos 

(MARKOPOULOS et al., 2004; CAVALCANTE; ANBINDER; CARVALHO 2008; 

TAKAHAMA JUNIOR et al., 2013). Esta corresponde a alterações arquiteturais e citológicas 

observadas no epitélio de lesões potencialmente malignas. Dentre os parâmetros para 

classificar mudanças arquiteturais encontra-se a estratificação epitelial irregular, perda da 

polaridade das células da camada basal, projeções em gota, aumento do número e localização 

anormal de mitoses, disceratose, pérolas de ceratina e perda de coesão das células epiteliais. 

Já entre as citológicas, cita-se anisonucleose, anisocitose, pleomorfismo nuclear e celular, 

aumento da relação núcleo-citoplasma, mitoses atípicas, nucléolos evidentes e 

hipercromatismo (CÂMARA et al., 2016; EL-NAGAR et al., 2017). 

Sistemas de gradação acerca dos graus de displasia epitelial têm sido recomendados 

diante da dificuldade de se obter um significado prognóstico em lesões potencialmente 

malignas. A recente classificação proposta pela OMS baseia-se na porção epitelial afetada 

pelas alterações citológicas e arquiteturais anteriormente mencionadas. De acordo com esta 

classificação, as lesões podem ser caracterizadas como hiperceratose, displasia epitelial leve, 

moderada ou severa. A hiperceratose se caracteriza apenas pelo espessamento da camada de 

ceratina superficial, com ou sem acantose. A displasia epitelial leve revela alterações a nível 

de camada basal e parabasal. A displasia epitelial moderada denota envolvimento da camada 

basal à porção média da camada espinhosa. A displasia epitelial severa representa alterações 

desde a camada basal até um nível acima da porção média do epitélio ou pode se estender por 

toda a espessura epitelial, sem indícios de invasão no tecido conjuntivo subjacente (EL-

NAGAR et al., 2017). 
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Em 2006, Kujan e colaboradores elaboraram um sistema de gradação binário, o qual 

utiliza os mesmos critérios de alterações epiteliais da OMS para classificar as lesões em alto 

risco e baixo risco. Eles propuseram que as lesões de alto risco de transformação maligna 

exibiam no mínimo 4 alterações arquiteturais e 5 histológicas, enquanto as de baixo risco, 

menos de 4 e 5, respectivamente.  

Estudos comparativos entre ambos os sistemas de gradação em QA têm sido 

realizados a fim de avaliar a sua efetividade.  Em suma, lesões classificadas como 

hiperceratose e displasia epitelial leve pelo sistema de gradação da OMS têm sido 

caracterizadas como “baixo risco”, enquanto as displasias epiteliais moderadas e severas têm 

sido descritas como lesões de “alto risco” pelo sistema de Kujan (PILATI et al., 2017; 

CÂMARA et al., 2016). No estudo de Câmara et al. (2016), os autores demonstraram que 

“displasias epiteliais moderadas” do sistema da OMS foram igualmente distribuídas nos 

grupos de alto e baixo risco do sistema de Kujan. Isto reforça a dificuldade em caracterizar a 

“displasia epitelial moderada” do sistema de gradação da OMS já que os mesmos critérios de 

malignidade são também utilizados para o grau de displasia epitelial leve e severa, 

dependendo muitas vezes da subjetividade do observador. A diminuição da quantidade de 

grupos no sistema de Kujan, oriunda de escores obtidos por contagem de parâmetros, pode 

ajudar a diminuir a subjetividade entre os patologistas (CÂMARA et al., 2016). 

Em 2008, Cavalcante e colaboradores evidenciaram em sua análise clinicopatológica 

que os aspectos clínicos mais marcantes entre os pacientes foram o apagamento entre a borda 

do vermelhão do lábio inferior e a pele e o ressecamento labial, associado a uma superfície 

rugosa. Já as placas leucoplásicas apresentaram-se menos frequentemente. No que se refere 

aos achados histopatológicos, em todos os casos examinados foi observado elastose solar, 

infiltrado inflamatório mononuclear, vasos sanguíneos dilatados e algum grau de displasia 

epitelial. 

 Várias mudanças relacionadas a QA podem ser irreversíveis, mas os pacientes devem 

ser instruídos sobre o uso de protetor solar e mudanças de hábitos de exposição solar como 

maneira de prevenir danos maiores. A monitoração periódica destes pacientes, com a 

realização de biópsias incisionais em lesões com aspectos clínicos mais graves constituem 

outra forma de prevenção contra transformações malignas (LOPES et al., 2015). 

 Para os casos diagnosticados como displasia epitelial severa, a vermelhonectomia 

cirúrgica tem sido indicada, apesar de causar hematoma, eritema, edema e formação de 

cicatrizes. Uma segunda opção de vermelhonectomia, a base de laser ablativo de dióxido de 

carbono tem sido utilizada em casos de displasia leve e moderada e tem se mostrado um 
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tratamento menos invasivo do que a cirurgia, apesar de ainda estar associada a dor, edema, 

despigmentação transitória, prolongados períodos de cicatrização com substancial 

permanência de cicatrizes e parestesias. A literatura relata que muitos casos tratados com laser 

de CO2 (cerca de 6%) desenvolveram CE (ABYANEH et al., 2015). 

 A terapia fotodinâmica, um outro tipo de tratamento com laser, tem se revelado efetiva 

em displasias leves e moderadas com uma boa aceitação pelos pacientes, menos efeitos 

adversos e melhores resultados cosméticos. No entanto, o alto custo e a dor relatada nas 

sessões representam desvantagens que devem ser consideradas (ABYANEH et al., 2015) 

 

2.3 CÉLULAS-TRONCO 

As células-tronco (CT) são células indiferenciadas, ou não especializadas, cuja 

principal característica é a sua capacidade de divisão celular assimétrica, em que uma célula-

filha dá origem a um clone comprometido que tem a capacidade de proliferar e se diferenciar 

(capacidade de multipotência), enquanto a outra célula-filha permanece indiferenciada, 

contribuindo para a manutenção a longo prazo da população de CT (capacidade de auto-

renovação) (Figura 02) (SAITO et al., 2015; LUCAS; PEREZ; GALVEZ, 2017).  

 

Figura 02 - Divisão celular simétrica e assimétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SERAKINCI e KEITH (2006). 

 

O potencial de diferenciação ou a plasticidade de CT é sua capacidade de produzir 

progênies que expressam vários fenótipos. A manutenção de muitos tecidos e órgãos é 

realizada por CT específicas do tecido. Em geral, CT se dividem muito raramente, mas na 
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presença de estímulo apropriado, como por exemplo, uma demanda crescente de células, elas 

podem proliferar e diferenciar. Esta situação é observada, por exemplo, nas CT da epiderme 

(SERAKINCI; KEITH, 2006). 

A classificação das CT baseia-se na capacidade de produzir linhagens de células 

diferenciadas, quais vias podem seguir para esta diferenciação, e para qual porção de um 

organismo funcional elas podem contribuir, sendo então denominadas CT totipotentes, 

pluripotentes, multipotentes e onipotentes (SOUZA et al., 2003; SERAKINCI; KEITH, 2006; 

SAITO et al., 2015). 

As células-tronco totipotentes apresentam a capacidade de gerar todos os tipos de 

células e tecidos do corpo, incluindo tecidos embrionários e extraembrionários como a 

placenta, sendo dessa forma, o único tipo de célula-tronco capaz de originar um organismo 

completo. Os únicos exemplos de células-tronco totipotentes são o óvulo fecundado (zigoto) e 

as primeiras células provenientes do zigoto, até a fase de 16 células da mórula inicial que 

corresponde a um estágio bem precoce do desenvolvimento embrionário, antes do estágio de 

blastocisto (GAGE, 2000; ROBEY, 2000; SOUZA et al., 2003). 

As células-tronco pluripotentes geram células dos três folhetos embrionários 

(ectoderma, mesoderma e endoderma), participando da formação de todos os tecidos do 

organismo. Entretanto, não são capazes de gerar um organismo completo uma vez que não 

podem dar origem à placenta e outros tecidos de apoio ao feto. A massa celular interna do 

blastocisto depois dos quatro dias de vida é composta por CT pluripotentes, neste caso 

denominadas de células-tronco embrionárias (CTE) (GAGE, 2000; ROBEY, 2000; 

JAENISCH; YOUNG, 2008).  

As CTE são células pluripotentes dotadas de grande plasticidade, apresentando uma 

ilimitada capacidade de proliferação indiferenciada in vitro, além de formar os derivados dos 

três folhetos embrionários mesmo após um longo período em cultura (LO; PARHAM, 2009). 

Estas células expressam um conjunto de fatores de transcrição específicos, incluindo OCT4, 

NANOG e SOX2, os quais estão associados à pluripotência e regulação positiva da sua 

própria expressão, reprimindo a expressão de genes que promovem a diferenciação (BOYER 

et al., 2005; WANG et al., 2012). Apesar das CTE apresentarem propriedades que as tornam 

uma poderosa ferramenta para pesquisa, os aspectos bioéticos envolvidos no estudo dessas 

células, especialmente em embriões humanos, têm dificultado os avanços neste campo e, 

consequentemente, impulsionado a busca por células-tronco adultas (CTA) (SAITO et al., 

2015). 
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Em órgãos e tecidos de adultos existem CTA responsáveis por manter a homeostase 

tecidual, gerando novas células à renovação fisiológica ou em resposta a uma injúria (WANG; 

WAGERS, 2011; KLEIN; SIMONS, 2011; SAITO et al., 2015). Diferentemente das CTE, as 

CTA apresentam vida útil e potencial de diferenciação limitados. Recentemente, 

experimentos viabilizaram a reprogramação de CTA pela inserção de genes de CT associados 

a pluripotência dando origem a células-tronco com pluripotência induzida (CTPi) 

(THEUNISSEN; JAENISCH, 2017). 

Takahashi e Yamanaka (2006) desenvolveram uma técnica para reprogramar 

geneticamente células somáticas, fazendo-as adquirir um fenótipo pluripotente. Estes 

pesquisadores adicionaram quatro genes denominados OCT4, SOX2, C-MYC e KLF4 a 

células adultas de camundongos e posteriormente de humanos, através do uso de vetores 

virais que transportam material genético para dentro da célula.  As células derivadas por esse 

método, as CTPi são muito similares às CTE, apresentando as mesmas características de auto-

renovação e potencial de diferenciação (JAENISCH; YOUNG, 2008; YU; THOMSON, 

2008). 

As células-tronco multipotentes exibem maior grau de diferenciação do que as 

pluripotentes e por consequência, geram um número limitado de células especializadas. Estas 

se caracterizam por gerar células dos tecidos de que são provenientes, sendo responsáveis 

também pela constante renovação celular que ocorre nos órgãos. Dentre algumas CT 

multipotentes, citam-se as células da medula óssea, as mesenquimais e as CT neurais 

(SERAKINCI; KEITH, 2006). 

As CT onipotentes são células progenitoras ou amplificadoras transitórias que 

promovem uma expansão da população celular e a proliferação tecidual ao se diferenciarem 

em células mais maduras e com função específica. Eventualmente, este tipo celular pode 

cessar sua proliferação. Devido a sua capacidade de originar apenas um tipo de tecido, as CT 

onipotentes são responsáveis por parte da regeneração tecidual nos organismos.  

(TAKAHASHI, YAMANAKA, 2006; SERAKINCI; KEITH, 2006). 

Ao longo dos anos, pesquisas têm sido realizadas acerca dos tratamentos com CT, 

obtendo-se resultados animadores no que se refere à terapêutica de determinadas doenças 

como o câncer. As CT são candidatas ideais em terapias como a medicina regenerativa, 

engenharia de tecidos (incluindo terapia genética) e terapias de reposição celular 

(SERAKINCI; KEITH, 2006). O maior desafio da utilização das CT nessas áreas é a melhora 

da taxa de proliferação e o sucesso da diferenciação das células transplantadas (LEONIDA et 

al., 2013). 
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2.4 CÉLULAS-TRONCO TUMORAIS 

 Como as células-tronco são responsáveis por todo o crescimento e renovação normal 

dos tecidos no organismo, tem sido proposto que uma subpopulação de CT no câncer, as 

células-tronco tumorais (CTT), podem ser as responsáveis pela iniciação do tumor, 

proliferação em tumores secundários, modulação do microambiente, evasão da apoptose e 

senescência celular (SINHA et al., 2013; RODINI et al., 2017) 

 Esta subpopulação de CTT compartilha muitas características de CT normais, 

incluindo auto-renovação e diferenciação em uma população heterogênea de células 

cancerosas, constituída por células progenitoras e células cancerosas mais diferenciadas 

(ALMANAA; GEUSZ; JAMASBI, 2013). A desregulação das principais vias de sinalização 

celular em CTT, tais como Wnt, Notch, Hedgehog, TGF-β, PI3K/Akt/mTOR, dentre outras, 

tem envolvimento com a tumorigênese, uma vez que contribui para a desregulação de sua 

proliferação (SINHA et al., 2013; ISLAM et al., 2015a). 

 A maioria das neoplasias malignas é composta por uma variedade de tipos celulares 

com distintos fenótipos genéticos, epigenéticos e morfológicos, assim como comportamental. 

Atualmente, há dois modelos que podem explicar essa heterogeneidade e a patogênese do 

câncer: o modelo da evolução clonal e o das células-tronco tumorais (ISLAM et al., 2015a). 

 A hipótese da evolução clonal retrata que as células tumorais adquirem ao longo do 

tempo várias combinações de mutações dentro de um tumor. Segundo este modelo, na 

iniciação do câncer uma única célula aleatória, sendo esta célula denominada de célula 

transformada, adquire múltiplas mutações e, por consequência, uma seletiva vantagem de 

crescimento sobre as células normais adjacentes. A progressão tumoral aumenta a 

instabilidade genética e a proliferação descontrolada, o que permite a produção de células 

com alterações genéticas adicionais e, por conseguinte, com novas características 

comportamentais. Casualmente, estas células podem deixar um grande número de 

descendentes. Novas mutações podem proporcionar resistência a terapias e insensibilidade ao 

sinal apoptótico. Assim, novas subpopulações com variadas células podem ser formadas e 

outras subpopulações podem sofrer redução, resultando na heterogeneidade do câncer. 

Através deste processo, qualquer célula tumoral pode potencialmente se tornar invasiva e 

causar metástase ou tornar-se resistente às terapias e causar recorrência (CAMPBELL et al., 

2007; ISLAM et al., 2015a). 

 Por outro lado, a teoria de células-tronco tumorais é um conceito progressivo que 

elucida vários fatores relacionados à biologia celular de câncer humano. Esta hipótese 
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descreve que um subconjunto particular de células cancerígenas com propriedades de CT, 

denominadas "células-tronco tumorais" podem levar à iniciação, progressão e recorrência do 

câncer. Tais células apresentam como característica a auto-renovação indefinida e a 

capacidade de se diferenciar em diferentes linhagens de células, propriedades de CTA 

normais. Esta auto-renovação e diferenciação por sua vez, geraria todos os tipos de células 

cancerígenas e, por consequência, a heterogeneidade do câncer. Simultaneamente, as outras 

células tumorais diferenciadas em um câncer não teriam a capacidade ilimitada de auto-

renovação e não poderiam se diferenciar para produzir todos os tipos de células cancerígenas, 

dividindo-se de forma simétrica (ISLAM et al., 2015a). 

 A origem das CTT pode ser explicada por três teorias diferentes. O primeiro modelo 

postula que as CTT são produto da transformação maligna de CTA. Smalley e Ashworth, 

2003 sugeriram que as CTT podem derivar de células-tronco normais que adquiriram 

mutações e perderam a capacidade de regular sua proliferação celular. Este modelo ganha 

significado devido ao fato de que CT normais e cancerígenas compartilharem atributos como 

auto-renovação e resistência a medicamentos, embora difiram em sua capacidade de 

proliferação desregulada, invasão e propriedades metastáticas (ISLAM et al., 2015b; SIMPLE 

et al., 2015). 

Um segundo modelo afirma que as CTT originam-se das células do próprio tumor 

através da desdiferenciação celular a partir da transição epitélio-mesenquima (TEM) (ISLAM 

et al., 2015b). A transição epitélio-mesenquima é considerada um processo importante na 

evolução neoplásica, uma vez que a célula epitelial assume o fenótipo de uma célula 

mesenquimal e ganha a capacidade de mobilidade e invasão. É justamente no decorrer da 

progressão tumoral que algumas células-tronco tumorais adquirem a habilidade para invadir 

tecidos e gerar metástases (SATPUTE et al., 2013). As células-tronco tumorais podem 

produzir células progenitoras que por sua vez geram diferentes subpopulações de células 

tumorais. As células progenitoras são células parcialmente diferenciadas e que se dividem 

para produzir células maduras. As mutações adicionais em células progenitoras levariam à 

transformação e propiciariam as células a voltarem a adquirir o potencial de auto-renovação 

das células-tronco tumorais por desdiferenciação (ISLAM et al., 2015b) 

Por último, a terceira teoria parte do pressuposto que as CTT seriam oriundas de 

células somáticas normais que sofreram reprogramação celular através de modificações nas 

vias de sinalização e mecanismos regulatórios. Desta forma, a expressão induzida por fatores 

de transcrição (OCT3/4, SOX2, c-MYC e KLF4) em células somáticas normais podem 
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produzir células-tronco tumorais (TAKAHASHI, YAMANAKA, 2006; ISLAM et al., 2015b; 

SIMPLE et al., 2015). A figura 03 resume as três teorias apresentadas. 

 

Figura 03 - Representação esquemática das três teorias sobre a origem de células-tronco tumorais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SIMPLE et al. (2015). 

 

A carcinogênese oral requer um processo de vários passos que leva a transformação de 

uma célula normal em uma célula cancerosa. Dentro da mucosa oral, em que as células 

epiteliais diferenciadas têm uma alta taxa de renovação (14 dias) é provável que as CT 

normais, tenham uma maior possibilidade de acumular as alterações genéticas necessárias 

para a transformação maligna. Tais alterações afetam a progressão do ciclo celular, 

mecanismos de reparo do DNA, diferenciação e apoptose e podem ser causadas por mutações 

aleatórias, por exposição a agentes cancerígenos químicos ou físicos, ou por erros nos 

processos de reparo do DNA (FELLER et al., 2013; SIMPLE et al., 2015). O acúmulo de 

mudanças genéticas adicionais em queratinócitos pré-cancerígenos transformados pode 

conferir-lhes um domínio de crescimento sobre as células vizinhas normais, resultando em sua 

maior representação no epitélio afetado. Isso cria um campo de epitélio apresentando uma 

pré-cancerização (FELLER et al., 2013).  Esta hipótese pode ser confirmada pela observação 

recente de que a exposição à nicotina na mucosa oral, a longo prazo, pode levar a uma alta 

regulação do marcador de CTT ALDH, sugerindo uma possível indução de comportamento de 

CTT devido à agressão deste carcinógeno (SIMPLE et al., 2015). 
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Diversos marcadores de CTT, como, por exemplo, ALDH, CD44, Bmi-1, CD133, 

OCT4, NANOG, SOX2, CD24, Snail, Twist, Keratin 14, Msi-1, Lgr5 e c-Met têm sido 

identificados como passíveis de utilização para a informação diagnóstica e prognóstica em 

câncer de pulmão, mama, gástrico, leucemia, carcinomas de cabeça e pescoço, dentre outros 

(MAJOR; PITTY; FARAH, 2013; PAPAGERAKIS et al., 2014). Nenhum marcador foi 

demonstrado como padrão ouro para identificar CTT. É provável que estas existam em uma 

sobreposição de hierarquia de subconjuntos de população de células. Consequentemente, a 

maioria das pesquisas de caracterização das CTT depende do uso de combinações desses 

marcadores (BAILLIE et al., 2016). 

As CTT têm sido propostas como possível origem de diversas neoplasias, incluindo 

CEO. Estas células expressam marcadores de CTE tais como, OCT4, NANOG, SOX2, 

SALL4, STAT3, assim como CD44 e um marcador de células epiteliais p63, sugerindo um 

fenótipo diverso. A abundância relativa e co-expressão destes marcadores e sua localização 

em CEO permanecem não elucidados (BAILLIE et al., 2016). 

As células-tronco adultas, embrionárias e tumorais residem em microambientes 

denominados “nichos”. Estes são considerados microambientes dinâmicos definidos não 

apenas como os locais em que se encontram as CT, mas os responsáveis por promover a 

sustentação através de suas características anatômicas e funcionais para promover a divisão de 

CT e contribuir para a auto-renovação (SCADDEN, 2006). 

Mudanças fisiológicas são capazes de modular as funções das CT através dos nichos 

quando necessário. As células-tronco permanecem quiescentes até que haja um estímulo para 

sua proliferação, como por exemplo, em reposta a lesões. Para ocorrer a regulação, é 

fundamental uma interação molecular em decorrência do contato entre células, glicoproteínas 

da matriz e os espaços tridimensionais (FUCHS; TUMBAR; GUASCH, 2004; SCADDEN, 

2006). 

Os nichos protetores são compostos não apenas pelas CT, mas também por células 

diferenciadas que secretam e organizam moléculas da matriz extracelular (MEC) e outros 

fatores que contribuem para que as CT mantenham suas propriedades de auto-renovação e 

diferenciação. Células do estroma, inflamatórias e as células vasculares tem se apresentado 

como componentes chaves para que o nicho suporte e sustente as CT (FUCHS; TUMBAR; 

GUASCH, 2004; KUHN; TUAN, 2010; KRISHNAMURTHY; NÖR, 2012; SATPUTE et al., 

2013). As principais moléculas responsáveis por manter a ancoragem de CT nos nichos são a 

E-caderina, que promove a adesão célula-célula, e as integrinas, que promovem a adesão 

célula-membrana basal (FUCH; TUMBAR; GUASCH, 2004). 
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No processo de tumorigênese, as CTT sofrem divisões simétricas ao invés de 

assimétricas, gerando duas CTT idênticas.  Este mecanismo se repete diversas vezes levando 

assim a uma expansão clonal. As vias de sinalização que estão envolvidas em tais 

mecanismos são a do Wnt, Hedgehog e Notch. Os sinais envolvidos nesses eventos se 

originam dos nichos onde as CTT se encontram. Alterações nos nichos podem levar a uma 

desregulação na auto-renovação das células, iniciando o processo da carcinogênese. As CTT 

podem migrar desses nichos através de mediadores como a metaloproteinase de matriz tipo 9 

(MMP-9), laminina, tenascina e outros mediadores químicos presentes em processos 

inflamatórios de diferentes origens (SAYED et al., 2011). Além desses fatores, o nicho ainda 

apresenta um papel de proteção para as CTT já que contribui para a resistência das mesmas a 

terapias (FUCHS; TUMBAR; GUASCH, 2004; BOROVSKI et al., 2011). 

Recentemente, verificou-se que CTT são resistentes à radioterapia e à quimioterapia, o 

que poderia explicar a recidiva do câncer, visto que, sua presença em quantidades mínimas 

não eliminadas pelo tratamento, pode recompor um tumor (BACCELLI; TRUMPP, 2012; 

SATPUTE et al., 2013). Além disso, os tratamentos terapêuticos podem provocar mutações 

genéticas e a expansão dessas células, resultando em uma resistência adquirida pela terapia. 

Logo, identificar as vias moleculares que mantêm as CTT, bem como caracterizar o seu 

fenótipo constituem etapas essenciais para a eficácia dos tratamentos e para a erradicação 

definitiva do câncer (RYCAJ; TANG, 2014). 

  

2.5 OCT4 

OCT4 é um fator de transcrição, também conhecido como Out-3, oct-3/4, Otf3 ou NF-

A3. Codificado pelo gene Pou5f1 (localizado no cromossomo 6 em humanos e cromossomo 

17 em rato), pertence à família POU (Pit, Out, Unc) de proteínas de ligação de DNA, o qual 

consiste em cinco exons que podem ser, alternativamente, divididos em três isoformas 

principais: OCT4A, OCT4B e OCT4B1 e gerar quatro proteínas OCT4A, OCT4B-190, 

OCT4B-265 e OCT4B-164 (Figura 04). A localização celular das diferentes isoformas de 

OCT4 pode estar correlacionada as suas diversas funções. Estas proteínas regulam a 

expressão de genes alvo através da ligação ao motivo octâmero ATGCAAAT em suas regiões 

promotoras ou potencializadoras (CAUFFMAN et al., 2006; WANG; HERLYN, 2015). 
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Figura 04 - Representação esquemática das isoformas da proteína OCT4. 

 

Fonte: Adaptado de CAUFFMAN et al. (2006). 

 

  

A isoforma do OCT4 A (forma nuclear), cuja expressão está associada com 

propriedades pluripotentes de células-tronco, é um fator essencial que controla as fases 

iniciais da embriogênese em mamíferos (ZEINEDDINE et al., 2014; LI et al., 2015). Além 

disso, age como um "interruptor” genético no estabelecimento da totipotência/pluripotência 

durante o ciclo da vida em mamíferos, sendo considerado o mais importante gene nas vias 

celulares da pluripotência (WU; SCHÖLER, 2014). Estudos relatam que a forma 

citoplasmática do OCT4, representada pelas isoformas do OCT4B não são suficientes para 

manter a renovação de células-tronco e o estado indiferenciado, mas se especula se esta 

poderia agir em conjunto com o OCT4A na patogênese do câncer (CAUFFMAN et al., 2006; 

LEE et al., 2006). 

A identidade de células-tronco embrionárias pluripotentes é governada por um 

conjunto de fatores de transcrição onde o OCT4 atua como um regulador chave das células 

pluripotentes entre as espécies de mamíferos. Adicionalmente, OCT4, SOX2 e NANOG 

cooperam para manter a auto-renovação e pluripotência das CT em ratos e humanos. Estes 

três fatores de transcrição, ligados aos promotores dos seus próprios genes, permitem a sua 

ativação (ZEINEDDINE et al., 2014). Tanto o OCT4 quanto o NANOG têm sido 

considerados dois dos principais fatores que permitem a reprogramação de células adultas em 

CTPi (MAJOR; PITTY; FARAH, 2013). Estudos têm demonstrado, ainda, que a elevada 

expressão de OCT4, SOX2 e NANOG em conjunto ou separadamente, está associada a 

processos tumorigênicos como metástase tumoral e recorrência após quimioterapia e 

radioterapia em diferentes tipos de câncer (MAJOR; PITTY; FARAH, 2013; KOO et al., 

2015). 
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A dosagem de OCT4 é importante na determinação do destino celular de células-

tronco. Dependendo do nível de expressão de OCT4, estas células indiferenciadas mantêm a 

sua pluripotência ou direcionam a diferenciação em trofoblasto (baixa ou nenhuma expressão 

de OCT4) ou em linhagens endodérmica e mesodérmica primitivas (alta expressão de OCT4). 

O comportamento versátil deste gene, que também tem sido mostrado por SOX2, revelou que 

estes exercem uma ação dose-dependente (ZEINEDDINE et al., 2014). No entanto, estudos 

levantaram questões sobre o OCT4 como um marcador de pluripotência pois, OCT4 também 

é expresso em células e tecidos somáticos associados a tumores como hepatoma e câncer de 

mama (LI et al., 2015). 

A alta expressão de OCT4 foi detectada em tumores de próstata, nas CTT da mama, 

nas CTT do cérebro e em células de iniciação tumoral em modelos de ratos (BEN-PORATH 

et al., 2008; DARINI et al., 2012; ZEINEDDINE et al., 2014; TSAI et al., 2014). Pesquisas 

recentes relataram que OCT4 é utilizado para a identificação precoce de CTT em vários tipos 

de câncer, incluindo câncer de mama, câncer colo-retal, pulmão, fígado, cérebro, ovário, bem 

como câncer de cabeça e pescoço, sendo associado com a progressão tumoral 

(KRISHNAMURTHY; NÖR, 2012; HASSIOTOU et al., 2013; TSAI et al., 2014; 

PAPAGERAKIS et al., 2014). 

No estudo de Chiou et al. (2008) empregando OCT4 e NANOG em CEO os autores 

observaram aumento da expressão de OCT4 correlacionado positivamente com estádios TNM 

mais avançados, pobre a moderada diferenciação histológica e pior taxa de sobrevida de 5 

anos.  

Ge et al. (2010) observaram em uma amostra de CEs localizados em hipofaringe que a 

expressão de OCT4 estava correlacionada positivamente a metástase linfonodal e a de SOX2 

estava associada a pior grau histológico. Curiosamente, a análise de sobrevida relevou que o 

grupo positivo para OCT4 apresentava alta taxa de sobrevida. 

Reers et al. (2014) estudaram a expressão de diversos marcadores em CTT em 

linhagens de células de Carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço (CECP) e também em 

tumores sólidos. Uma pequena população celular expressou os marcadores CD34, CD117 e 

CD133. O CD44, em ambos os grupos estudados revelou resultados divergentes entre os 

casos, cuja expressão variou de 10% até 75% das células imunomarcadas. Os autores 

encontraram ainda correlação estatisticamente significativa entre OCT4, NANOG e SOX2, 

cuja transcrição concomitante parece estar ligada com a manutenção da pluripotência das 

CTT. Por fim eles ainda puderam concluir que a expressão citoplasmática do OCT4, mais 

precisamente OCT4B, parece ser incapaz de sustentar a auto-renovação e a pluripotência. 
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Li et al. (2015) relataram que tanto o OCT4A quanto o OCT4B estão altamente 

expressos em Carcinoma epidermoide cervical em diferentes localizações subcelulares. O 

OCT4A (nuclear) parece ser responsável pela característica de pluripotencialidade das células 

tumorais e carcinogênese, enquanto o OCT4B (citoplasmático) promove o crescimento do 

tumor pela regulação da apoptose, angiogênese e transição epitélio-mesênquima. Portanto, 

seus resultados sugerem que OCT4B pode agir cooperativamente com OCT4A para regular a 

progressão tumoral e fornecer uma nova visão sobre a função das isoformas de OCT4 na 

carcinogênese. 

O estudo de Wang e Herlyn (2015) relata que em diferentes tipos de tumores há a 

detecção de OCT4, principalmente em uma subpopulação de células de iniciação tumoral 

indiferenciadas, que são críticas para a iniciação do tumor, metástase e resistência a terapias. 

Há evidências circunstanciais que OCT4 possui várias funções nestas células tumorais, tais 

como auto-renovação e sobrevivência, na transição epitélio-mesênquima, metástase e 

resistência aos medicamentos (WANG; HERLYN, 2015; SAWANT et al., 2016). 

No estudo de Koo et al. (2015) não foi demonstrada marcação de OCT4 em alguns 

casos de CECP. Os casos positivos para OCT4 exibiam pobre grau histológico e pior 

sobrevida livre da doença.  

Yu et al. (2016) verificaram que os casos de carcinoma epidermoide de mucosa jugal 

moderadamente diferenciados avaliados em seu estudo apresentaram expressão de OCT4 em 

uma subpopulação distinta de CT dentro dos ninhos tumorais, estroma peritumoral e 

microvasos no interior do estroma. A expressão do CD44, também analisada, era observada 

apenas em células no interior dos ninhos tumorais. 

Em um estudo realizado por Fu et al. (2016), a alta expressão do OCT4 e SOX2 estava 

correlacionada positivamente com estágios mais precoces de CEO pelo sistema TNM, menor 

tamanho do tumor e ausência de metástase linfonodal. Além disso, os autores encontraram 

maior taxa de sobrevida para os casos positivos para o OCT4, indicando que este marcador 

estaria associado a melhor prognóstico. 

Recentemente, um estudo realizado por Ram et al. (2017) com CEL moderadamente 

diferenciado, identificou três populações distintas de CTT baseadas na marcação imuno-

histoquímica por CD44, SALL4, NANOG, pSTAT3, SOX2 e OCT4. A subpopulação de 

células tumorais que expressavam OCT4 estava no interior do estroma, enquanto as células 

positivas para CD44 localizavam-se no interior dos ninhos tumorais e em células no estroma.  

As evidências dessas três populações de CTT suportam a teoria do conceito de hierarquia 
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celular no câncer. Os autores sugeriram ainda, que interações entre CTT dentro dos nichos 

tumorais e o estroma adjacente podem promover a migração de CT dos nichos. 

Di et al. (2013) isolaram, a partir de doadores saudáveis e também de pacientes que 

apresentavam câncer de ovário, uma subpopulação de células T CD4+ reativa para OCT4 e 

expandiram, a partir desta, uma população de linfócitos T CD8+ capazes de reconhecer 

peptídeos desta proteína in vitro. Os autores inferiram ainda que durante a oncogênese várias 

dessas proteínas normalmente pouco reguladas são super expressas, o que pode impulsionar a 

ativação de células T que se infiltram ativamente nas neoplasias. Diante disso, os mesmos 

concluíram que o OCT4 pode ser um alvo para a elicitação de uma resposta imune terapêutica 

contra o câncer. 

 

2.6 CD44 

 A glicoproteína CD44 presente na superfície celular é comumente envolvida na 

interação célula-célula e célula-matriz extracelular, bem como na migração, adesão e 

sinalização celular. Além de exercer funções fisiológicas, também tem sido um potencial 

marcador de células-tronco tumorais, indicando agressividade em muitas neoplasias 

(PAPAGERAKIS et al., 2014; BASAKRAN, 2015). 

Além de atuar como um receptor para ácido hialurônico (AH), sulfato de condroitina e 

sulfato de heparano, o CD44 é capaz de se ligar a fatores de crescimento e metaloproteinases 

de matriz (MMPs) e promover inibição da apoptose, degradação de colágeno, invasão e 

neovascularização. Além disso, apresenta um papel na progressão tumoral e metástase, 

regulando o crescimento, a sobrevivência, a diferenciação e a migração de células neoplásicas 

(MAJOR; PITTY; FARAH, 2013). 

A interação entre moléculas de adesão, presentes nas células-tronco, e componentes da 

MEC bem como a sinalização fornecida por CT vizinhas e células diferenciadas adjacentes 

contribuem para a viabilidade e o processo de auto-renovação, fornecendo sinais para o 

desenvolvimento e diferenciação celular de uma maneira temporária. A interação CD44-AH, 

por exemplo, observada no interior dos nichos de CTT, regula a migração das mesmas. 

Estudos em nichos de CT hematopoiéticas têm evidenciado o seu homing (tráfego) em direção 

à medula óssea. Em resposta ao fator de crescimento derivados de plaquetas (PDGF), células-

tronco mesenquimais expressam altos níveis de CD44, o que facilita a sua migração através 

do AH extracelular (WILLIAMS et al., 2013). 
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No que concerne as CTT, observa-se, no interior dos seus nichos, não só uma alta 

expressão do CD44, mas também a produção de AH, o que atrai macrófagos associados ao 

tumor (MAT). Ambos os tipos celulares sintetizam fatores de crescimento oncogênicos 

derivados de fatores de crescimento de plaquetas (PDGF-BB) que mantem a célula tumoral 

em fase proliferativa. Como resultado desta interação, células estromais são também 

recrutadas aos nichos e produzem fatores de crescimento que também regulam a atividade de 

CTT. De fato, a interação CD44-AH representa um mecanismo envolvido na invasão tumoral, 

apesar de ainda não totalmente elucidado. A presença de uma concentração de AH superior 

em células malignas e pré-malignas se comparada a células normais, parece suportar esta 

ideia (PAPAGERAKIS et al., 2014; BASAKRAN, 2015). 

 O gene do CD44, localizado no braço curto do cromossomo 11p13, contem 20 éxons e 

codifica mais de 20 isoformas da proteína, das quais 12 são mais comumente identificadas. 

Isto explicaria o porquê deste receptor associar-se tanto a neoplasias benignas quanto 

malignas. Tais isoformas, também conhecidas como variantes, têm sua nomenclatura 

representada por CD44v# e podem ser isoladas tanto em células normais quanto em 

neoplásicas (Figura 05). A isoforma CD44H ou CD44s, por exemplo, é usualmente 

encontrada em células normais, como as sanguíneas. No entanto, certas variantes são 

constantemente associadas a células metastáticas em alguns tipos de câncer, como a CD44v6, 

envolvida em cânceres de mama e cólon-retal (BASAKRAN, 2015). 

 

Figura 05 - Estrutura molecular da forma padrão do CD44 (CD44s) e da forma variante (CD44v). 

 

Fonte: Basakran (2015). 
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Apesar de amplamente expresso na maioria das células do corpo como fibroblastos, 

leucócitos, células epiteliais e do mesoderma, o CD44 tem sido considerado um marcador 

precoce de CTT. Carcinomas epidermoides de cabeça e pescoço com alta expressão de CD44 

têm sido associados a um quadro avançado, metástase, resistência a quimioterapia e um pior 

prognóstico, associado a diminuição da sobrevida em 05 anos (MAJOR; PITTY; FARAH, 

2013; ANDRADE et al., 2017).   

Baseados na teoria da tumorigênese suportada por CTT, Prince et al. (2007), isolaram 

células neoplásicas de CECP e identificaram uma subpopulação positiva para CD44 que 

apresentava um comportamento de CTT, com a capacidade de se diferenciar e regenerar o 

tumor original. 

Estudos como o de Mack e Gires (2008) avaliaram a expressão das isoformas CD44s e 

CD44v6 em epitélio de mucosa normal, leucoplasias, carcinomas in situ e CECP. Eles 

observaram que ambas as variantes foram amplamente expressas tanto em mucosa normal, 

quanto nas lesões potencialmente malignas e nas células tumorais e concluíram que o CD44s 

e o CD44v6 não distinguem epitélio normal do que apresenta características de malignidade e 

que seu uso como marcador de CTT deve ser revisto. 

Wang et al. (2009) avaliaram comparativamente as isoformas variantes e a padrão do 

CD44 em CECP por meio de análise imuno-histoquímica, RT-PCR e ensaios de proliferação 

e invasão celular. Seus achados sugeriram que as isoformas variantes podem desempenhar 

importante papel na progressão de CECP. 

Chen et al. (2011) justificaram que o número de CTT positivas para CD44 necessárias 

para originar um novo tumor em modelos imunodeficientes era relativamente alto (˃5000 

células), o que indicava a baixa frequência de CT ou a baixa especificidade do CD44 como 

marcador de CTT em CECP. Estes autores utilizaram como metodologia a cultura de células, 

caracterizada pela formação de colônias esferoides in vitro, com o objetivo de analisar se 

essas culturas podiam ser enriquecidas com células que apresentavam propriedades 

fenotípicas e funcionais de CTT em CECP. Analisando 5 linhagens de células de CECP, eles 

observaram que a frequência de células CD44 positivas era altamente variável entre as 

linhagens, mas que as culturas esferoides não podiam ser enriquecidas por células com 

propriedades de CTT. 

O estudo de Mostaan et al. (2011), realizado com em uma amostra de CE de língua, 

revelou através de análise imuno-histoquímica que a redução da expressão do CD44 neste tipo 

de neoplasia é indicativa de alta invasividade tumoral, associada a metástase linfonodal. 
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Estudos com o CD44 também têm sido desenvolvidos com o objetivo de predizer 

lesões potencialmente malignas que apresentariam maior risco de transformação. Godge et al. 

(2011) avaliaram em uma amostra de leucoplasias orais com diversos graus de displasia, a 

imunoexpressão do CD44s, CD44v5 e CD44v6. Ao comparar com tecido de mucosa oral 

normal e correlacionar com fatores clinicopatológicos, os autores inferiram em seus 

resultados que a baixa regulação do CD44v6 estava associada a maior risco de transformação 

maligna. 

Wu et al. (2013) realizaram um estudo utilizando uma linhagem de células de CEO 

(SCC-9) para avaliar a expressão da proteína Ezrin e do CD44. A subpopulação dessa 

linhagem celular positiva para CD44 revelou características de CT e apresentou uma 

expressão aumentada para a proteína Ezrin. Eles concluíram que a combinação de ambas as 

moléculas nas células tumorais pode desempenhar um papel na morfologia e adesão celular, 

regulando a invasão e metástase tumoral. 

Quintanilla et al. (2014) relataram que o CD44 é perdido durante a reprogramação do 

estado indiferenciado e que o mesmo é um marcador de células moderadamente diferenciadas, 

mas não de células pluripotentes. 

Lim et al. (2014) analisaram a expressão de ALDH, OCT4, NANOG, CD133 e CD44 

em tecidos normais, displásicos e tumores de língua de ratos e verificaram discreto aumento 

de expressão do CD44 nos tecidos displásicos se comparados aos normais e uma expressão 

ainda mais pronunciada nos carcinomas epidermoides avaliados. Além disso, os tecidos 

normais não apresentaram expressão para o OCT4, em contrapartida da alta expressão na 

amostra de carcinoma epidermoide. Esses resultados indicaram o aumento de ambas as 

proteínas no processo de carcinogênese. 

 O estudo de Huang et al. (2014) correlacionou ALDH1, CD44, OCT4 e SOX2 em 

Carcinomas epidermoides de língua através de análise imuno-histoquímica. Os resultados 

indicaram super expressão destes marcadores, bem como nenhuma correlação 

estatisticamente significativa entre OCT4 e CD44, embora houvesse correlação 

estatisticamente significativa entre ALDH e SOX2 e entre OCT4 e SOX2. O pior prognóstico 

dos pacientes foi correlacionado positivamente a pior grau histológico e estádio TNM mais 

avançado, bem como a imunoexpressão acentuada de SOX2.  

Baillie et al. (2016) observaram duas subpopulações de CT em CE de língua 

moderadamente diferenciados. Uma subpopulação expressava os marcadores para CTE 

SOX2, OCT4, SALL4 e pSTAT3, enquanto a outra expressava o CD44, marcador 

“downstream” de CT. As células neoplásicas expressando OCT4 encontravam-se focalmente 
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presentes dentro do estroma, enquanto que as para o CD44, estas células estavam dentro de 

ninhos tumorais e no estroma. Os autores concluíram que cada uma das subpopulações pode 

desempenhar um papel crítico na no processo de carcinogênese. 

O recente estudo de Saghravanian et al. (2017) avaliou a expressão do CD44 e do p63 

em CEO. Os autores encontraram correlação positiva entre a marcante expressão de CD44 e o 

alto grau histopatológico nos casos estudados, bem como a diminuição da curva de sobrevida 

para os pacientes cujo tumor apresentava alta marcação para o CD44. 
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Objetivo 
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3 OBJETIVO  

3.1 OBJETIVO GERAL  

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a imunoexpressão das proteínas CD44 e 

OCT4 em casos de queilite actínica e carcinoma epidermoide de lábio inferior e a associação 

destas com parâmetros clinicopatológicos, a fim de fornecer informações adicionais sobre o 

processo da carcinogênese.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar estudo morfológico dos casos de QA, classificando-os segundo o sistema 

binário de Kujan et al. (2006) em lesões de alto e baixo risco de transformação 

maligna. 

• Realizar estudo morfológico dos casos de CELI, classificando-os segundo critérios 

estabelecidos por Brandwein-Gensler et al. (2005). 

• Estabelecer, através de estudo imuno-histoquímico, a imunoexpressão do CD44 e 

OCT4 em QA e CELI.  

• Verificar se há associação entre a imunoexpressão do CD44 e do OCT4 e os 

parâmetros clínicopatológicos. 

• Correlacionar a imunoexpressão do CD44 e do OCT4 em QA. 

• Correlacionar a imunoexpressão do CD44 e do OCT4 em CELI 

• Correlacionar a imunoexpressão do CD44 em QA e CELI. 

• Correlacionar a imunoexpressão do OCT4 em QA e CELI. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Este projeto de pesquisa foi registrado no Sistema Nacional CEP/CONEP através do 

Sistema Plataforma Brasil e de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 466/2012). Desta forma, foi 

submetido à análise de seu conteúdo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e aprovado em 10 de julho de 2017 com o parecer Nº 

2.165.445 (Anexo). 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 Esta pesquisa consiste em um estudo comparativo, observacional, analítico e com 

corte transversal, caracterizada pela análise da imunoexpressão de CD44 e OCT4 em casos de 

QA e CELI, estabelecendo-se relações com parâmetros clínicopatológicos. 

4.3 POPULAÇÃO 

 Para a realização desta pesquisa, foram utilizados casos de CELI e QA diagnosticados 

e arquivados no Serviço de Anatomia Patológica da disciplina de Patologia Oral do 

Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. 

4.4 AMOSTRA 

 A seleção da amostra foi intencional e compreendeu 40 casos de CELI e 40 casos de 

QA. 

4.5 ESTUDO CLÍNICO-DEMOGRÁFICO 

 A partir das fichas clínicas de requisições de biópsias arquivadas no Serviço de 

Anatomia Patológica da disciplina de Patologia Oral da UFRN, foram obtidas informações 

referentes ao sexo, faixa etária, raça e profissão dos pacientes, além de dados relacionados aos 

aspectos clínicos dos CELI e QA.  

Para o estadiamento clínico do CELI, foram utilizados os parâmetros elencados na 

sexta edição da Classificação TNM dos Tumores Malignos (SOBIN; WITTEKIND, 2002), os 

quais são apresentados nos Quadros 01 e 02. Todos os dados clínicos foram anotados em uma 

ficha elaborada para o estudo (Apêndice A). 
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Quadro 01 - Sistema TNM para o CE, preconizado pela American Cancer Society (2016). 

TAMANHO DO TUMOR PRIMÁRIO (T) 

TX O tumor primário não pode ser avaliado  

T0 Não há evidência de tumor primário  

Tis Carcinoma in situ  

T1 Tumor com 2cm ou menos em sua maior dimensão  

T2 Tumor com mais de 2cm e até 4cm em sua maior dimensão  

T3 Tumor com mais de 4cm em sua maior dimensão  

T4a Tumor que invade estruturas adjacentes: cortical óssea, nervo alveolar inferior, 

assoalho da boca, ou pele da face (queixo ou nariz)  

T4b Tumor que invade o espaço mastigador, lâminas pterigoides ou base do crânio ou 

envolve artéria corótida interna  

ENVOLVIMENTO DE LINFONODO REGIONAL (N) 

NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados  

N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais  

N1 Metástase em um único linfonodo homolateral, com 3 cm ou menos em sua maior 

dimensão.  

N2 N2a – Metástase em um único linfonodo homolateral com mais de 3cm e até 6cm 

em sua maior dimensão  

N2b – Metástase em linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum deles com mais 

de 6cm em sua maior dimensão.  

N2c – Metástase em linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum deles com 

mais de 6cm em sua maior dimensão  

N3 Metástase em linfonodo com mais de 6cm em sua maior dimensão  

ENVOLVIMENTO POR METÁSTASE DISTANTES (M) 

M0 Ausência de metástase à distância  

M1 Metástase à distância  

Fonte: SOBIN; WITTEKIND, 2002 
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Quadro 02 - Sistema de estadiamento clínico (TNM) para o CE, preconizado pela American Cancer 

Society (2016). 

Fonte: SOBIN; WITTEKIND, 2002 

 

4.6 ESTUDO MORFOLÓGICO 

A amostra selecionada, fixada em formol a 10% e incluída em parafina, foi submetida 

a cortes com 5μm de espessura, os quais, por sua vez, foram estendidos em lâminas de vidro e 

submetidos à coloração de rotina da hematoxilina e eosina. 

 Todos os cortes histológicos corados em HE foram escaneados (Pannoramic MIDI, 

3DHISTECH Kft 29-33, Konkoly-Thege M. str.Budapest, Hungary) e visualizados em 

imagens através do software Panoramic Viewer1.15.2 (3DHISTECH Kft 29-33, Konkoly-

Thege M. str.Budapest, Hungary) que permitiu visualizar o espécime ao longo de todo o seu 

comprimento. 

Os casos de CELI foram analisados e categorizados utilizando a gradação histológica 

de malignidade de acordo com o sistema proposto por Brandwein-Gensler et al. (2005) 

(Quadro 03). Os critérios desta classificação avaliaram o pior padrão de invasão, a resposta 

linfocítica do hospedeiro na interface do tumor e a invasão perineural. Em cada caso, os 

parâmetros avaliados originaram escores de risco. Quando o escore foi igual a 0, o caso foi 

considerado de baixo risco; escore 1 ou 2, risco intermediário e escore 3 ou mais, alto risco 

(Quadro 03). 

Para os casos de QA, os espécimes foram analisados conforme os critérios 

morfológicos preconizados pela OMS para diagnóstico (Quadro 04) (EL-NAGAR et al., 

2017). A quantidade de critérios observados em cada caso permitiu a classificação das QAs 

ESTÁDIO CLASSIFICAÇÃO TNM 

Estádio 0  Tis N0 M0  

Estádio I  T1 N0 M0  

Estádio II  T2 N0 M0  

Estádio III  T1, T2 N1 M0  

T3 N0, N1 M0  

Estádio IVA  T1, T2, T3 N2 M0  

T4a N0, N1, N2 M0  

Estádio IVB  Qualquer T N3 M0  

T4b Qualquer N M0  

Estádio IVC  Qualquer T Qualquer N M1  
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conforme o sistema binário de gradação de acordo com Kujan et al. (2006) o qual categoriza 

as lesões em baixo ou alto risco de transformação maligna. As lesões de baixo risco foram 

classificadas baseadas na observação de menos de no máximo 3 alterações arquiteturais e no 

máximo 4 alterações celulares, enquanto as de alto risco compreenderam os casos que 

apresentaram 4 ou mais alterações arquiteturais e 5 ou mais alterações celulares. 

Destaca-se que todas as gradações histológicas foram realizadas por um examinador 

previamente calibrado. Os dados referentes aos aspectos clínicos e gradação histológica foram 

anotados em uma ficha apropriada (APÊNDICE A). 

 

Quadro 03 - Modelo de risco histopatológico proposto por Brandwein-Gensler et al. (2005). 

Fonte: BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005. 

 

 

 

 

 

 

Variável 

Histopatológica 

 

  

Definição 

 

Pontuação 

 

 

 

Pior padrão de 

invasão 

Tipo 1 Invasão compressiva 0 

Tipo 2 Crescimento finger-like 0 

Tipo 3 Ilhas tumorais grandes contendo mais 

de 15 células por ilha 

0 

Tipo 4 Ilhas tumorais pequenas contendo 15 

células ou menos por ilha 

1 

Tipo 5 Tumor satélite, apresentando 

distânica igual ou maior que 1mm do 

tumor principal (x20)  

3 

 

 

 

Resposta 

linfocítica do 

hospedeiro 

Tipo 1 (Forte) Infiltrado inflamatório linfocítico 

difuso e denso na interface tumoral 

(x4) 

0 

Tipo 2 

(Intermediário) 

 Placas de infiltrado inflamatório 

linfocítico na interface tumoral, em 

alguns mas não todos os  campos (x4) 

1 

Tipo 3 (Fraco) Pouca ou nenhuma resposta do 

hospedeiro  

3 

 

Invasão 

perineural 

Nenhum Nenhum 0 

Pequenos 

nervos 

Tumor envolvendo pequenos nervos 

(menores que 1mm de diâmetro) 

1 

Grandes 

nervos 

Tumor envolvendo grandes nervos 

(igual ou maior que 1mm de 

diâmetro) 

3 
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Quadro 04 - Alterações arquiteturais e citológicas utilizadas pela OMS (EL-NAGAR et al., 2017). 

Arquitetura Citologia 

Estratificação irregular Anisonucleose 

Perda de polaridade das células basais Pleomorfismo nuclear 

Projeções epiteliais em forma de gota Anisocitose 

Aumento do número de mitoses Pleomorfismo celular 

Mitoses superficiais anormais Aumento da relação núcleo-citoplasma 

Disceratose Figuras de mitoses atípicas 

Pérolas de ceratina no interior das papilas 

conjuntivas 

Aumento do tamanho e número de nucléolos 

Perda de coesão das células epiteliais Hipercromatismo 

Fonte: EL-NAGAR et al., 2017 

4.7 ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

 

4.7.1 Técnica  

Do material emblocado em parafina foram obtidos cortes de 3µm de espessura e 

estendidos em lâminas histológicas previamente limpas e preparadas com adesivo à base de 

organosilano (3-aminopropyltrietoxi-silano, Sigma Chemical CO, USA). Posteriormente, os 

cortes foram submetidos a técnica da imuno-histoquímica indireta (SABC, streptoavidin-

biotin complex) utilizando anticorpos policlonais da forma padrão anti-CD44 e anti-OCT4 

(Quadro 07). 

Para as etapas de desparafinização, re-hidratação e recuperação antigênica os cortes 

foram submetidos ao trilogy (Cell Marque, CA, USA), em uma concentração de 1:100 em 

água destilada em panela Pascal. Posteriormente, as amostras sofreram o bloqueio da 

peroxidase endógena com H2O210Vol (15 minutos em temperatura ambiente) e após lavagem 

em água corrente, incubadas em proteína block (ThermoScientific, Runcorn, UK) por 5 

minutos em temperatura ambiente, a qual bloqueia as ligações inespecíficas. Em seguida, 

foram realizadas duas lavagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl (tris-

hidroximetil-aminometano, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA), pH 7,4 com duas 

trocas de 5 minutos, para então haver a incubação dos anticorpos primários anti-CD44 e anti-

OCT4, com a diluição informada no Quadro 05. Na etapa seguinte, as amostras foram 
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incubadas no sistema de visualização ADVANCE TM (Dako North America Inc., Capinteria, 

CA, USA), sendo o primeiro reagente o HRP Link e o segundo, o HRP Enzyme, ambos por 

30 minutos (TA), intercalados por lavagens em TRIS. Em seguida, foi realizada a revelação 

com 3,3-diaminobenzidina (Liquid DAB + Substrate, Dako North America Inc., Carpinteria, 

CA, USA) em câmara escura por 5 minutos (TA), passando por água destilada, contra-

coloração com hematoxilina de Harris (5 minutos), lavagem em água corrente (5 minutos) e 

água destilada com duas trocas (5 minutos). O processo foi finalizado com desidratação, 

diafanização e montagem da lamínula contra a lâmina em resina Permount® (Fisher 

Scientific Inc., Fair Lawn, NJ, USA) para observação em microscópio de luz. 

 

Quadro 05 - Clone, especificidade, diluição, recuperação antigênica e tempo de incubação dos 

anticorpos utilizados (Fabricante: Abcam, Cambridge, USA). 

Clone Especificidade Diluição Recuperação antigênica Incubação 

Ab51037 Anti-CD44 1:600 Trilogy pH 6.0 panela 

Pascal, 10 minutos 

Overnight a 

4ºC 

Ab19857 Anti-OCT4 1:800 Trilogy pH 6.0 panela 

Pascal, 10 minutos 

Overnight a 

4ºC 

. 

 

4.7.2 Análise do perfil imuno-histoquímico 

Todos os cortes histológicos da análise imuno-histiquímica foram escaneados 

(Pannoramic MIDI, 3DHISTECH Kft 29-33, Konkoly-Thege M. str.Budapest, Hungary) e 

visualizados em imagens através do software Panoramic Viewer1.15.2 (3DHISTECH Kft 29-

33, Konkoly-Thege M. str.Budapest, Hungary), permitindo a avaliação do espécime ao longo 

de todo o seu comprimento. 

Um examinador previamente treinado avaliou todos os casos em dois momentos 

distintos e de forma cega. A marcação foi considerada positiva para OCT4 quando as células 

tumorais (para os casos de CELI) e do epitélio de revestimento (para os casos de QA) 

apresentaram coloração acastanhada nuclear e/ou citoplasmática enquanto para o CD44, esta 

marcação foi citoplasmática e/ou membranar. 

Para avaliação das imunoexpressões de OCT4 e CD44 foi realizada uma análise semi-

quantitativa, utilizando para o OCT4, uma metodologia adaptada dos trabalhos de Ge et al 

(2010) e Fu et al (2015) e para o CD44, uma adaptação da metodologia utilizada no estudo de 
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Huang et al. (2014). Esta se fundamentou no critério de Percentual de positividade celular 

(PP) e intensidade da expressão (IE). Através desta análise, o PP foi classificado a partir dos 

seguintes escores: 0 (0% de células positivas), 1 (<25% das células positivas), 2 (25-50% das 

células positivas), 3 (51-75% das células positivas) ou 4 (> 75% das células positivas) e a IE 

foi classificada tendo como base os escores: 0 (ausência de expressão), 1 (fraca), 2 

(intermediária) ou 3 (forte).  

Os cortes histológicos de todos os casos foram analisados por completo, o que gerou 

um escore de percentual de células positivas (PP) e um de intensidade da expressão (IE). A 

pontuação da imunomarcação total (PIT) foi calculada sendo: PIT = PP + IE, obtendo-se 

assim, uma pontuação total com variação de 0 a 7. Para os casos de CELI esta análise foi 

realizada para a região de front de invasão e de centro tumoral, com base no estudo de Yu et 

al., (2016) em que tais marcadores foram expressos em locais diferentes dentro dos tumores. 

Já para cada caso de QA, além da análise dos escores, foi observada em qual camada epitelial 

as proteínas era mais imunoexpressas (basal e parabasal, terço médio ou terço superior da 

espinhosa). 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados obtidos com os estudos clínicos, morfológicos e imuno-histoquímicos 

foram submetidos à análise estatística com o auxílio do programa Statistical Package for the 

Social Sciences (versão 20.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA). A princípio, foi realizada análise 

descritiva dos dados e, em seguida, os testes estatísticos foram aplicados. 

Os dados obtidos com os valores da imunoexpressão de OCT4 e CD44 nas QAs e nos 

CELI foram submetidos à análise de distribuição, por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, 

o qual revelou ausência de distribuição normal. Dessa forma, as comparações das medianas de 

expressão de OCT4 e de CD44 de acordo com o grau histológico das QAs e com os 

parâmetros clínico-patológicos dos CELIs foram realizadas por meio do teste não paramétrico 

de Mann-Whitney. Possíveis associações do grau histológico determinado pelo sistema de 

gradação histológica proposto por Kujan et al. (2006) com a expressão de OCT4 e CD44 nas 

diferentes camadas epiteliais foram avaliadas por meio do Qui-quadrado, ou quando aplicável, 

o teste exato de Fisher. 

Adicionalmente, para determinar possíveis correlações entre a imunoexpressão da 

OCT4 e CD44 nas QAs e nos CELIs, foi utilizado o teste não paramétrico de correlação de 

Spearman. Para todos os testes estatísticos utilizados no presente estudo, foi considerado um 

nível de significância de 5% (p < 0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 O presente estudo foi constituído por 40 casos de CELI e 40 casos de QA. Do total da 

amostra, o sexo masculino foi o mais acometido tanto para os casos de CELI (n=27; 67,5%) 

quanto de QA (n=33; 82,5%) (Tabela 01). A média de idade dos indivíduos da amostra no 

momento do diagnóstico foi de 66,90 ±14,551 anos para os de CELI e de 52,28 ±12,917 anos 

para os casos de QA (Tabela 01). A idade mínima e a máxima para os com CELI foi de 36 e 

91 anos respectivamente, enquanto para os com QA foi de 29 e 76 anos. 

 Dos 23 casos de CELI em que constava informação nas fichas clínicas acerca da 

variável cor da pele, 14 (35% do total da amostra) tinham a cor da pele parda (Tabela 01). Em 

grande parte dos casos de CELI, a variável cor da pele não estava especificada nas fichas 

clínicas (n=17; 42,5%) (Tabela 01). Para os casos de QA, verificou-se que 72,5% (n=29) dos 

pacientes tinham a pele branca (Tabela 01). No que se refere a atividade ocupacional, houve 

predominância de atividades relacionadas à exposição solar em 45% (n=18) dos casos de 

CELI e em 65% (n=26) dos casos de QA. No entanto, em 42,5% (n=17) da amostra de CELI 

esta informação não constava (Tabela 01). 
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Tabela 01 - Caracterização da amostra de acordo com variáveis demográficas dos casos de QAs e de 

CELIs. Natal, RN- 2018. 

Variáveis QA CELI 

Sexo   

Masculino 33 (82,5%) 27 (67,5%) 

Feminino 7 (17,5%) 13 (32,5%) 

Idade   

Média 52,28 ±12,917 66,90 ±14,551 

Cor da pele   

Branca 29 (72,5%) 9 (22,5%) 

Parda 6 (15,0%) 14 (35,0%) 

Negra 1 (2,5%) 0 (0%) 

Não informado 4 (10,0%) 17 (42,5%) 

Atividade Ocupacional   

Com exposição solar 26 (65,0%) 18 (45,0%) 

Sem exposição solar 11 (27,5%) 5 (12,5%) 

Não informado 3 (7,5%) 17 (42,5%) 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

 

5.2 ANÁLISE CLÍNICA E MORFOLÓGICA 

 

5.2.1 Carcinoma epidermoide de lábio inferior 

 Pelos critérios do estadiamento TNM, foi possível verificar que o tamanho da maioria 

dos tumores foi predominantemente entre 2 e 4 cm (n=22; 55%), classificando a variável T 

como T2 (Tabela 02). O quesito metástase linfonodal não foi observado na maioria dos casos 

(n=34; 85%) (Tabela 02). Em nenhum caso da amostra foi diagnosticada metástase a 

distância. O estádio clínico mais frequente foi o II (n=20; 50%), seguido do I (n=10; 25%) 

(Tabela 02). 

A análise morfológica dos CELI revelou a presença de ilhas de células neoplásicas em 

meio a um estroma de tecido conjuntivo fibroso denso em 35% (n=14) dos casos (Figura 6). 

Em 52,5% (n=21) dos casos foi possível observar pequenos ninhos e células dissociadas 
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invadindo o estroma de tecido conjuntivo fibroso denso (Figura 07). Apenas em 12,5% (n=5) 

dos casos foi evidenciada a presença de tumor-satélite, com uma faixa de no mínimo 15 mm 

de tecido sadio separando-o do tumor original (Figura 08). 

 A maioria dos casos de CELI apresentou infiltrado inflamatório linfocítico intenso e 

difuso (n=25; 62,5%) (Figura 06) e sob forma de placa, era observado em 25% (n=10) dos 

casos, caracterizando o padrão 2 da resposta do hospedeiro no sistema de risco biológico. A 

ausência ou escassez do infiltrado inflamatório foi observada em 12,5% (n=5) dos casos 

(Figura 09). 

 No que concerne ao critério de invasão perineural, 25% (n=10) dos casos de CELI 

apresentaram-na em pequenos nervos (Figura 10) e 2.5% (n=1), em grandes nervos.  

 Pelo sistema do risco biológico de Brandwein-Gensler et al. (2005), a maioria dos 

casos estudados obteve escore total 1 ou 2 através da análise dos critérios, sendo categorizada 

como tumores de risco intermediário (n=17; 42,5%) (Tabela 02). Onze casos (27,5%) foram 

classificados como tumores de baixo risco e 12 casos, como alto risco (Tabela 02). 

 

5.2.2 Queilite actínica 

 Dentre os aspectos clínicos mais frequentes apresentados pelos casos de QA da 

amostra estudada, destaca-se a forma leucoplásica, correspondendo a 50% (n=20) dos casos. 

Os demais casos apresentaram aspectos variáveis (Tabela 02). 

 Na avaliação morfológica, encontrou-se aspectos histopatológicos inerentes ao quadro 

de QAs, sendo evidenciada a presença de epitélio escamoso estratificado exibindo áreas de 

atrofia e hiperplasia (Figura 11), frequentemente demonstrando marcante produção de 

ceratina (hiperceratose) e, em alguns casos, também foram verificadas alterações displásicas 

arquiteturais e celulares. Subjacente ao epitélio era constante leve infiltrado inflamatório 

predominantemente mononuclear e o tecido conjuntivo apresentava faixa de alteração 

basofílica amorfa e acelular das fibras colágenas, caracterizando a presença de elastose solar 

(Figura 11). A análise morfológica das QAs de acordo com os parâmetros de alterações 

displásicas da OMS e classificação de acordo com o sistema de Kujan et al. (2006), 

evidenciou que 65% (n=26) de casos eram de baixo risco (Figura 11) e 35% (n=14) dos casos 

eram de alto risco (Figura 12) (Tabela 02). As alterações arquiteturais mais evidenciadas 

foram a perda da estratificação, projeções em gota e perda de polaridade das células basais 

(Figura 12). As principais alterações celulares encontradas foram nucléolos proeminentes, 

hipercromatismo (Figura 12), aumento da relação núcleo-citoplasma e pleomorfismo celular e 

nuclear. 
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Tabela 02 - Caracterização da amostra de acordo com as variáveis clínicas e histopatológicas dos 

casos de QA e de CELI. Natal, RN- 2018. 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

Parâmetros Clínicos n (%) 

    QA  

Aspecto clínico  

Leucoplásico 20 (50,0) 

Eritroplásico 6 (15,0) 

Eritroleucoplásico  8 (20,0) 

Ulcerado 1 (2,5) 

Mácula enegrecida 4 (10,0) 

Não informado 1 (2,5) 

Gradação Histológica 

(KUJAN et al., 2006) 

 

Baixo risco 26 (65,0) 

Alto risco 14 (35,0) 

   CELI  

Tamanho do tumor   

T1 12 (30,0) 

T2 22 (55,0) 

T3 1 (2,5) 

T4 0 (0,0) 

Não informado 5 (12,5) 

Metástase linfonodal  

N0 34 (85,0) 

N1 3 (7,5) 

N2 2 (5,0) 

N3 0 (0,0) 

Não informado 1 (2,5) 

Metástase à distância  

M0 40 (100,0) 

M1 0 (0,0) 

Estádio Clínico  

Estádio I 10 (25,0) 

Estádio II 20 (50,0) 

Estádio III 3 (7,5) 

Estádio IV 2 (5,0) 

Não informado 5 (12,5) 

Gradação Histológica 

(BRANDWEIN GENSLER et al., 2005) 

 

Baixo risco 11 (27,5) 

Risco intermediário 17 (42,5) 

Alto risco 12 (30,0) 
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5.3 ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

5.3.1 Análise da imunoexpressão do OCT4 e do CD44 nos CELIs 

Na maioria dos casos de CELI avaliados, foi observada imunoexpressão de OCT4 

tanto citoplasmática quanto nuclear (Figura 13). Em dois casos ocorreu predominantemente 

imunoexpressão nuclear do OCT4 (Figura 14). Além da imunoexpressão nas células tumorais, 

foi possível observar forte imunomarcação nuclear e citoplasmática em células inflamatórias 

presentes no estroma peritumoral (Figura 15). 

Na avaliação semi-quantitativa de OCT4 realizada nos casos de CELI, o escore mais 

frequente para o percentual de células positivas (PP) foi o 2 para a região de centro tumoral 

(n= 13; 32,5%) e o 4 para a de front de invasão (n=19; 47,5%). Para a intensidade de 

expressão (IE) foi identificado, predominantemente, o escore 1, para a região de centro 

tumoral (n=23; 57,5%) (Figura 16) e o escore 2, para a de front de invasão (n=20; 50%) 

(Figura 17).  

A imunoexpressão do CD44 revelou-se predominantemente moderada e em 

localização membranar (Figura 18). Alguns casos apresentaram também expressão 

citoplasmática além de membranar (Figura 19). Foi evidenciado, ainda, forte imunoexpressão 

em células inflamatórias presentes no estroma dos carcinomas (Figura 18). 

Ao analisar o percentual de células positivas para a proteína CD44 foi observada a 

predominância do escore 2 para a região de centro tumoral (n=21; 52,5%) e 4 para o front de 

invasão (n=22; 55%). Com relação a intensidade de expressão desses mesmos casos, esta foi 

predominantemente escore 2 na região de centro tumoral (n=19; 47,5%) (Figura 20) e escore 

1 na de front de invasão (n=19; 47,5%) (Figura 21). 

No centro tumoral, os valores do PIT da expressão de OCT4 variaram de 0 a 7, com 

média de 3,8±1,52 e mediana de 4. No front de invasão, os valores da expressão de OCT4 

variaram de 2 a 7, com média de 5,2±1,35 e mediana de 5,5. Em relação à expressão de 

CD44, os valores do PIT da expressão dessa proteína no centro tumoral variaram de 0 a 6, 

com média de 3,7±1,33 e mediana de 4, enquanto que, no front de invasão, os valores da 

expressão de CD44 variaram de 0 a 7, com média de 5,4±1,54 e mediana de 6 (Tabela 03). 

Ao relacionar a expressão de OCT4 com os parâmetros clínicos, considerando o 

tamanho do tumor dos CELIs, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre a imunoexpressão de OCT4 no centro tumoral (p = 0,940) e no front de 

invasão (p = 0,429) e o tamanho do tumor (Tabela 03). De forma similar, não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre a imunoexpressão de OCT4 no 
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centro tumoral (p = 0,353) e no front de invasão (p = 0,620) e metástase linfonodal regional 

(Tabela 03). 

 Em relação ao estádio clínico, não houve diferenças estatisticamente significativas 

entre a imunoexpressão de OCT4 no centro tumoral (p = 0,940) e no front de invasão (p = 

0,429) e este parâmetro (Tabela 03). Similarmente, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre a expressão de OCT4 no centro tumoral (p = 1,000) e no 

front de invasão (p = 0,892) e o grau histopatológico de malignidade proposto por Brandwein-

Gensler et al. (2005) (Tabela 03).  

 

Tabela 03 - Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos e significância estatística 

(p) para a imunoexpressão de OCT4 nas células tumorais do centro tumoral e do front invasivo em 

relação aos parâmetros clínicos e grau histopatológico de malignidade. Natal, RN- 2018. 

Parâmetros 

OCT4 (centro tumoral) OCT4 (front de invasão tumoral) 

n 
Mediana 

 (Q25-Q75) 

Média 

dos 

ranks 

p 
Mediana 

(Q25-Q75) 

Média 

dos 

ranks 

p 

Tamanho do 

tumor 

       

 T1 12 4 (3 - 4,75) 18,20 0,940 6 (4,25 - 6) 20,10 0,429 

 T2 - T4 23 4 (3 - 5) 17,92  5 (4 - 6) 17,16  

Metástase 

regional 

       

 N0 34 4 (3 - 5) 20,63 0,353 6 (4 - 6) 20,34 0,620 

 N+ 5 3 (3,5 - 4,5) 25.20  5 (3,5 - 6,5) 17,70  

Estádio clínico        

 I  10 4 (2,75 - 5,5) 18,20 0,940 6 (4,5 - 6,25) 20,10 0,429 

 II – IV 25 4 (3 - 5) 17,92  5 (4 - 6) 17,16  

Graduação de 

Brandwein-

Gensler  

et al. (2005) 

       

BR – RI 28 4 (3 - 5) 20,50 1,000 6 (4 - 6) 20,66 0,892 

AR 12 4 (3 - 4,75) 20,50  5 (4 – 6,75) 20,13  

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

Legenda: BR- Baixo risco; RI- Risco intermediário; AR- Alto risco. 
 

No que concerne a expressão de CD44 nos CELIs, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas entre a expressão desta proteína no centro tumoral (p = 0,496) e 



                                                                                                                     78 

 

 

no front de invasão (p = 0,190) e o tamanho/ extensão do tumor (Tabela 04). No entanto, foi 

observado maiores valores de mediana da expressão de CD44 no centro tumoral das lesões 

sem metástase linfonodal regional quando comparados às lesões com metástase linfonodal 

regional. Por sua vez, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre a 

expressão desta proteína no front invasivo (p = 0,341) e a metástase regional (Tabela 04).

 Ao considerar o estádio clínico, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre a imunoexpressão de CD44 no centro tumoral (p = 0,895) e no front de 

invasão (p = 0,559) e este parâmetro (Tabela 04). Do mesmo modo, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre a expressão de CD44 no centro tumoral (p = 

0,173) e no front de invasão (p = 0,681) e o grau histopatológico de malignidade proposto por 

Brandwein-Gensler et al. (2005) (Tabela 04). 

 

Tabela 04 - Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos e significância 

estatística (p) para a imunoexpressão de CD44 nas células tumorais do centro tumoral e do front 

invasivo em relação aos parâmetros clínicos e grau histopatológico de malignidade. Natal, RN- 2018. 

Parâmetros 

CD44 (centro tumoral) CD44 (front de invasão tumoral) 

n 
Mediana 

 (Q25-Q75) 

Média 

dos ranks 
p 

Mediana 

(Q25-Q75) 

Média 

dos 

ranks 

p 

Tamanho do 

tumor 

       

 T1 12 4 (3 - 4,75) 18,20 0,496 5,5 (4 - 6) 20,10 0,190 

 T2 - T4 23 4 (3 - 5) 17,92  6 (5 - 7) 17,16  

Metástase 

regional 

       

 N0 34 4 (3 - 5) 21,56 0,021 6 (5 - 6,25) 20,65 0,341 

 N+ 5 3 (1 - 3,5) 9,40  5 (2,5 - 6,5) 15,60  

Estádio clínico        

 I  10 4 (3 - 5) 18,35 0,895 6 (4 - 6,25) 16,45 0,559 

 II – IV 25 4 (3 - 5) 17,86  6 (5 - 7) 18,62  

Gradação de 

Brandwein-

Gensler  

et al. (2005) 

       

BR – RI 28 4 (3,25 - 5) 22,09 0,173 6 (4,25 - 6,75) 20,98 0,681 

AR 12 4 (3 - 4) 16,79  5 (5 – 6,75) 19,38  

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

Legenda: BR- Baixo risco; RI- Risco intermediário; AR- Alto risco. 
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5.3.2 Correlação entre a imunoexpressão do OCT4 e do CD44 nos CELIs 

O teste de correlação de Spearman demonstrou moderada correlação negativa, 

estatisticamente significativa, entre a imunoexpressão de OCT4 e de CD44 no centro tumoral 

(r = -0,384; p = 0, 014). Também foi encontrada forte correlação positiva, estatisticamente 

significativa, entre a expressão de OCT4 no centro tumoral e no front invasivo (r = 0,787; p = 

< 0,0001). Verificou-se ainda, forte correlação positiva, estatisticamente significativa, entre a 

imunoexpressão de CD44 no centro tumoral e no front invasivo (r = 0,715; p = <0,0001). Por 

sua vez, não foram encontradas correlações estatisticamente significativas entre a 

imunoexpressão de OCT4 no front invasivo e a expressão de CD44 no front invasivo (r = -

0,123, p = 0,451) dos CELIs (Tabela 05). 

 

Tabela 05 - Correlação de Spearman entre a imunoexpressão de OCT4 e CD44 nos CELIs. Natal, RN- 

2018. 

 r p 

OCT4 (Centro) × CD44 (Centro) - 0,384 0,014 

OCT4 (Centro) × OCT4 (Front) 0,787 < 0,0001 

OCT4 (Front) × CD44 (Front) -0,123 0,451 

CD44 (Centro) × CD44 (Front) 0,715 < 0,0001 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN 

 

5.3.3 Análise da imunoexpressão do OCT4 e do CD44 nas QAs 

  A imunoexpressão do OCT4 revelou-se tanto nuclear quanto citoplasmática para a 

maioria dos casos de QA (Figuras 22, 23 e 24). Apenas em poucos casos de QA foram 

evidenciadas áreas com forte expressão predominantemente nuclear. 

 A análise da imunomarcação do OCT4 em QAs para o parâmetro de percentual de 

células positivas revelou maior frequência do escore 4 (n=12; 30%) seguido do escore 2 

(n=11; 27,5%). Na avaliação da intensidade de expressão para esta proteína, foi evidenciada 

maior frequência dos escores 3 (n=15; 37,5%) e 2 (n=15; 37,5%). Três casos apresentaram 

ausência de marcação.  

A análise imuno-histoquímica do CD44 revelou que esta proteína se localizava em 

região membranar das células nos casos de QA (Figuras 25, 26 e 27). 

Quando analisado o percentual de células positivas para o CD44 em QAs, foram 

verificados predominantemente os escores 3 (n=16; 40%) e 2 (n=11; 27,5%). No critério de 
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intensidade de expressão ocorreu com maior frequência o escore 3 para a maioria dos casos 

analisados (n=34; 85%). 

O valor do PIT das QAs em relação à expressão de OCT4 variou de 0 a 7, com 

mediana de 4,5, enquanto que os valores de PIT de CD44 variaram de 3 a 7, com mediana de 

6. Ao relacionar a expressão de OCT4 e CD44 com o grau histológico proposto por Kujan et 

al. (2006), não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nas medianas dos 

escores dessas proteínas em relação ao grau histológico das QAs (p > 0.05) (Tabela 06). Por 

sua vez, o teste de correlação de Spearman demonstrou uma correlação moderada positiva, 

estatisticamente significativa, entre a imunoexpressão de OCT4 e CD44 nas QAs estudadas (r 

= 0,512; p = 0,001) (Tabela 07). 

 

Tabela 06 - Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos e significância estatística 

(p) para a imunoexpressão de OCT4 e CD44 em relação ao grau histológico das QAs. Natal, RN- 

2018. 

 
Kujan et al. 

(2006) 
n Mediana Q25-Q75 

Média dos 

postos 
p 

OCT4       

 Baixo risco 26 4,00 3,75- 6,00 19,60 0,499 

 Alto risco 14 5,00 3,00- 7,00 22,18  

CD44       

 Baixo risco 26 6,00 4,75- 7,00 20,73 0,860 

 Alto risco 14 6,00 5,00- 6,00 20,07  

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

Tabela 07 - Correlação de Spearman entre a expressão de OCT4 e CD44 nas QAs. Natal, RN- 2018. 

OCT4 × CD44 r p 

   

Queilite actínica 0,512 0,001 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

Em relação à imunoexpressão de OCT4 nas camadas epiteliais dos casos de QA, 

houve maior expressão desta proteína nas camadas basal e parabasal em 23 casos (57,5%) 

(Figura 22); em 9 casos (22,5%) ocorreu maior expressão na camada média (Figura 23); em 5 

casos, maior expressão na camada superior (12,5%) (Figura 24) e em 3 casos, ausência de 

imunoexpressão (7,5%). Em relação à expressão de CD44 e as camadas de células do epitélio, 

houve predomínio de expressão de CD44 nas camadas basal e parabasal em 19 casos (47,5%) 
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(Figura 25); em 13 casos (32,5%) a maior expressão foi na camada média (Figura 26) e em 8 

casos a maior expressão apresentou-se na camada superior (20,0 %) (Figura 27). Todavia, não 

foram encontradas associações estatisticamente significativas entre a expressão de OCT4 e 

CD44 nas diversas camadas epiteliais e o grau histológico de acordo com o sistema proposto 

por Kujan et al. (2006) (p > 0,05) (Tabela 08). 

 

Tabela 08 - Distribuição absoluta e relativa da imunoexpressão de OCT4 e CD44 nas camadas 

epiteliais de acordo com o grau histológico das QAs. Natal, RN- 2018. 

 OCT4    CD44    

Kujan 

et al. 

(2006) 

Basal e 

parabasal 

Médio e 

superior 

Total p Basal e 

parabasal 

Médio e 

superior 

Total p 

Baixo 

risco 

16 

(66,7%) 

8 

(33,3%) 

24 

(100,0) 

0,495** 13 

(50,0%) 

13 

(50,0%) 

26 

(100,0) 

0,666* 

Alto 

risco 

7 

(53,8%) 

6 

(46,2%) 

13 

(100,0) 

 6 

(42,9%) 

8 

(57,1%) 

14 

(100,0) 

 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

*Teste do Qui-quadrado 

**Teste exato de Fisher 

 

 5.3.4 Diferenças entre a imunoexpressão de OCT4 e CD44 nas QAs e nos CELIs 

 Ao relacionar a imunoexpressão de OCT4 com o tipo de lesão (QA e CELI), não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre a imunoexpressão de OCT4 

no centro tumoral (p = 0,061) e no front invasivo (p = 0,087) e as lesões estudadas. (Tabela 

08). Em relação à imunoexpressão de CD44, foram encontrados maiores valores de mediana 

nas QAs em comparação com a região de centro tumoral nos CELIs (p < 0,0001). Todavia, 

não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre a expressão de CD44 no 

front invasivo e este tipo de lesão (p = 0,925) (Tabela 09). 
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Tabela 09 - Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos e significância estatística 

(p) para a imunoexpressão de OCT4 e CD44 nas células tumorais do centro tumoral e do front 

invasivo em relação ao tipo de lesão. Natal, RN- 2018. 

 Tipo de lesão n 
Mediana 

(Q25-Q75) 
Média dos ranks p 

OCT4 QA 40 4,5 (3 - 6) 45,29 0,061 
(centro tumoral) CELI 40 4 (3 - 5) 35,71  

OCT4 QA 40 4,5 (3 - 6) 36,14 0,087 
(front invasivo) CELI 40 5,5 (4 - 6) 44,86  

CD44 QA 40 6 (5 - 6) 54,49 <0,0001 
(centro tumoral) CELI 40 4 (3 - 5) 26,51  

CD44 QA 40 6 (5 - 6) 40,74 0,925 
(front invasivo) CELI 40 6 (5 - 6,75) 40,26  

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 
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Figura 06 -Fotomicrografia de CELI  evidenciando o padrão de invasão tumoral  em ilhas  e o 

infiltrado inflamatório difuso e intenso no estroma tumoral (Pannoramic Viewer, H/E). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

 

Figura 07 - Aspecto morfológico de CELI evidenciando o padrão de invasão em pequenos ninhos de 

células (Pannoramic Viewer, H/E). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 
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Figura 08 - Padrão de invasão sob a forma de tumor satélite, apresentando distância maior do que 

1mm do tumor principal (Pannoramic Viewer, H/E). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

 

Figura 09 - Aspecto microscópico caracterizando escassez do infiltrado inflamatório peritumoral em 

CELI (Pannoramic Viewer, H/E). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 
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Figura 10 - Invasão perineural em pequenos nervos em CELI (Pannoramic Viewer, H/E). 

 
Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

 

Figura 11 - Fotomicrografia evidenciando áreas de atrofia e hiperplasia do epitélio, infiltrado 

inflamatório subepitelial e elastose solar (seta) em caso de QA com baixo risco de transformação 

maligna (Pannoramic Viewer, H/E). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 
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Figura 12 - Aspectos microscópicos evidenciando perda de estratificação, projeções em gota, inversão 

de polaridade, nucléolos evidentes e hipercromatismo em caso de QA de alto risco de transformação 

maligna (Pannoramic Viewer, H/E). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

 

Figura 13 - Fotomicrografia ilustrando a imunoexpressão de OCT4 nuclear e citoplasmática em CELI 

(Pannoramic Viewer, SABC). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 
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Figura 14 - Aspecto microscópico evidenciando maior expressão nuclear de OCT4 em CELI 

(Pannoramic Viewer, SABC). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

 

Figura 15 - Presença de intensa imunoexpressão do OCT4 em infiltrado inflamatório peritumoral 

(Pannoramic Viewer, SABC). 

 
Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 
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Figura 16 - Células neoplásicas exibindo fraca intensidade de expressão de OCT4 no centro tumoral 

de CELI (Pannoramic Viewer, SABC). 

 
Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

 

Figura 17 - Células tumorais apresentando moderada intensidade de expressão do OCT4 no front de 

invasão em CELI (Pannoramic Viewer, SABC). 

 
Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 
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Figura 18 - Fotomicrografia ilustrando imunoexpressão membranar do CD44 em células neoplásicas 

de CELI além de intensa imunoexpressão em infiltrado inflamatório peritumoral (Pannoramic Viewer, 

SABC). 

 
Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

 

Figura 19 - Células neoplásicas exibindo imunoexpressão citoplasmática e membranar do CD44 em 

CELI (Pannoramic Viewer, SABC). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 
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Figura 20 - Aspecto microscópico evidenciando a expressão do CD44 no centro tumoral de CELI 

(Pannoramic Viewer, SABC). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

 

Figura 21 - Células tumorais apresentando a expressão do CD44 no front de invasão de CELI 

(Pannoramic Viewer, SABC). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 
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Figura 22 - Fotomicrografia ilustrando imunoexpressão citoplasmática e nuclear de OCT4 nas 

camadas basal e parabasal de QA (Pannoramic Viewer, SABC). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

 

Figura 23 - Aspecto microscópico representando imunoexpressão citoplasmática e nuclear de OCT4 

da camada basal até o terço médio do tecido epitelial em QA (Pannoramic Viewer, SABC). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 
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Figura 24 - Imunoexpressão citoplasmática e nuclear do OCT4 da camada basal até a região superior 

do epitélio em QA (Pannoramic Viewer, SABC). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

 

Figura 25 - Fotomicrografia ilustrando imunoexpressão membranar de CD44 nas camadas basal e 

parabasal de QA (Pannoramic Viewer, SABC). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 
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Figura 26 - Imunoexpressão membranar de CD44 da camada basal até o terço médio do epitélio de 

QA (Pannoramic Viewer, SABC). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 

 

 

Figura 27 - Imunoexpressão membranar de CD44 da camada basal até a região superior do epitélio 

(Pannoramic Viewer, SABC). 

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O Carcinoma epidermoide oral (CEO) é a neoplasia maligna mais comum em 

cavidade oral, representando 90% de todos os casos nesta localização, com uma taxa de 

incidência que varia ao redor do mundo (KHAMMISSA et al., 2014). Esta neoplasia pode 

ocorrer tanto em região intra-oral quanto em lábio, principalmente lábio inferior, 

correspondendo este último a uma taxa de 21,7 a 24,7% dos casos relatados (BOTA; LYONS; 

CARROLL, 2017).  

A etiologia do Carcinoma epidermoide de lábio inferior (CELI) tem sido associada a 

atividades ocupacionais em que há exposição solar excessiva, a cor da pele dos indivíduos e a 

presença de lesões potencialmente malignas como a Queilite actínica (QA) (BATISTA et al., 

2010; SOUZA et al., 2011; BOTA; LYONS; CARROLL, 2017). Neste estudo, ao analisar a 

presença de fatores de risco, verificou-se que em 23 casos da amostra, havia a informação 

acerca da ocupação e destes, 18 apresentavam ocupações associadas à exposição solar 

crônica, representando 45% da amostra. 

Quanto ao perfil epidemiológico, os estudos em geral relatam que esta neoplasia 

ocorre mais comumente em homens brancos com mais de 50 anos (LUNA-ORTIZ et al., 

2004; BOTA; LYONS; CARROLL, 2017). Estas características foram confirmadas nesta 

pesquisa, com exceção da cor da pele, que prevaleceu a parda, embora 42,5% das fichas clínicas 

não contivessem esta informação.  

Para o CELI, o estadiamento TNM em associação com o grau histológico de 

malignidade, nível de envolvimento dos tecidos vizinhos e recidiva da lesão são os principais 

fatores relacionados à sobrevida dos pacientes (SILVEIRA et al., 2007; EDGE; COMPTON, 

2010; AKHTER et al., 2011; ALMEIDA et al., 2011; SOUZA et al., 2011). Neste estudo, 

verificou-se predominância de estádio T2 em 55% dos casos, o que indicava que a maioria 

dos tumores media entre 2 e 4 cm. Além disso, foi confirmada a presença de metástase 

linfonodal no momento do diagnóstico em 12,5% dos pacientes. Estes dados diferem dos 

encontrados por Ozkul et al. (2016) em que 95,7% dos casos de CELI apresentava-se no 

estádio T1 e a presença de metástase linfonodal aconteceu em apenas 4,3% dos seus 

pacientes. Por outro lado, o estudo de Carvalho et al. (2011) revelou que a maioria da sua 

amostra se apresentava em estádios mais avançados, sendo que 55% dos seus casos se 

encontravam em T3 e T4. 

Nesta pesquisa, optou-se por utilizar o sistema de gradação de “Risco biológico”, 

baseado no estudo de Santos et al. (2014) que relatou que este sistema representa a melhor 
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opção para prever o comportamento biológico de CELI. A maioria dos casos de CELI da 

presente pesquisa foi classificada como tumores de risco intermediário (42,5%), seguido por 

tumores de alto risco (30%) e baixo risco (27,5%). Estes dados estão de acordo com o estudo 

de Santos et al. (2014), em que houve maior frequência de tumores de risco intermediário 

(40.7%) seguidos das neoplasias de alto (30.5%) e baixo risco (28.8%). 

Considerada uma lesão potencialmente maligna, a Queilite actínica ocorre quase 

exclusivamente em lábio inferior em decorrência da exposição crônica à radiação solar UV 

(ABYANEH et al., 2015), podendo apresentar-se clinicamente como lesões ulceradas, 

leucoplásicas, eritroplásicas, eritroleucoplásicas ou áreas pigmentadas. Nesta pesquisa, 

destacou-se a forma leucoplásica como apresentação clínica, o que também foi mais 

evidenciado nos estudos de Jadotte e Schwartz (2012), Sarmento et al. (2014) e Lópes et al. 

(2015).  

Os dados clínicos e epidemiológicos descritos na maioria dos estudos revelam maior 

prevalência das QAs em pacientes do sexo masculino, leucodermas e de meia-idade 

(CAVALCANTE; ANBINDER; CARVALHO, 2008; PIÑERA-MARQUES et al., 2010; 

MARTINS-FILHO; SILVA; PIVA, 2011; LUCENA et al., 2012; LOPES et al., 2015; 

SARMENTO et al., 2014). No presente estudo, também foram observadas estas 

características clínicas. As atividades profissionais relatadas por 26 (65%) pacientes desta 

pesquisa estava relacionada à exposição solar, sendo este o principal fator etiológico para o 

desenvolvimento das QAs, conforme relatado em vários estudos (PIÑERA-MARQUES et al., 

2010; MARTINS-FILHO; SILVA; PIVA, 2011; SARMENTO et al., 2014; LOPES et al., 

2015).  

No presente estudo, os aspectos histopatológicos da QA demonstraram alterações no 

tecido epitelial e no conjuntivo. No epitélio, pôde ser observado espessamento da camada de 

ceratina (paraceratose ou ortoceratose), hiperplasia, acantose ou atrofia, bem como a presença 

de alterações displásicas arquiteturais ou celulares. Dentre estas últimas, destacou-se perda de 

estratificação, projeções em gota, inversão de polaridade, nucléolos proeminentes, 

hipercromatismo e aumento da relação núcleo-citoplasma. No tecido conjuntivo de todos os 

casos foram evidenciadas degeneração basofílica das fibras colágenas, denominada de 

elastose solar, presença de infiltrado inflamatório predominantemente mononuclear e vasos 

sanguíneos dilatados. Estes aspectos morfológicos corroboram os relatados mais 

frequentemente no estudo de Cavalcante; Anbinder; Carvalho (2008). 

Sabendo-se que a QA representa uma lesão com potencial de transformação maligna, 

procurou-se neste estudo classificar os casos da amostra de acordo com o sistema binário 
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preconizado por Kujan et al. (2006), em baixo e alto risco. Os resultados da presente pesquisa 

demonstraram que a maioria dos casos apresentava baixo risco de transformação maligna, fato 

este semelhante ao relatado nos estudos realizados por Sarmento et al. (2014), Lópes et al. 

(2015) e Câmara et al. (2016).  

As células-tronco (CT) são células indiferenciadas, ou não especializadas, cuja 

principal característica é a sua a capacidade de proliferar e se diferenciar (capacidade de 

multipotência), bem como de permanecer indiferenciada, contribuindo para a manutenção da 

população de CT (capacidade de auto-renovação) (SAITO et al., 2015). Em 1997, Bonnet e 

Dick identificaram estas características em uma subpopulação de células neoplásicas de 

leucemia mieloide aguda, o que levou a descoberta das células-tronco tumorais (CTT). 

Em tumores sólidos, estas células foram pela primeira vez detectadas por Al-Hajj et al. 

(2003) em uma neoplasia de mama. Pela hipótese de CTT, uma célula neoplásica 

transformada adquire, um fenótipo semelhante ao de células-tronco pluripotentes normais, 

com a capacidade de auto-renovação indefinida e diferenciação em outras linhagens celulares. 

Isto permite originar uma progênie heterogênea que mantém uma reserva de CTT com 

capacidade para expandir o tumor, bem como promover recidivas e metástases (FELLER et 

al., 2013; SIMPLE et al., 2015).  

Baseados nesta teoria, diversos estudos desenvolvidos em CEO e em Carcinomas 

epidermoides de cabeça e pescoço apontam um papel relevante de uma subpopulação de 

células com propriedades de pluripotência no desenvolvimento e progressão tumoral (WU et 

al., 2013; MACK; GIRES, 2008; BAILLIE et al., 2016; FU et al., 2015; RAM et al., 2017). 

Algumas proteínas como o ALDH, CD44, CD133, OCT4, NANOG e SOX2 têm sido 

utilizadas com o objetivo de identificar estas células e fornecer informações acerca do 

diagnóstico e prognóstico não só em CEO e Carcinomas epidermoides de cabeça e pescoço, 

mas também em câncer de pulmão, mama, gástrico, dentre outros (MAJOR; PITTY; FARAH, 

2013; PAPAGERAKIS et al., 2014). 

Nesta pesquisa, evidenciou-se tanto nas QAs quanto nos CELIs, expressão nuclear e 

citoplasmática para o OCT4. Este perfil de imunoexpressão também foi encontrado por 

Ravidran et al. (2015) e Baillie et al. (2016), enquanto Ram et al. (2017) encontraram uma 

expressão de OCT4 predominantemente citoplasmática. Apesar do anticorpo utilizado ser a 

forma padrão, em que espera-se encontrar a imunoexpressão nuclear observada no 

desenvolvimento embrionário, estes achados sugerem a desregulação na atividade normal 

desta proteína. A imunoexpressão citoplasmática encontrada indica a presença de OCT4 nesta 

região, o que pode permitir sua interação com outras protéinas em conhecidos processos 
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neoplásicos, como a transição epitélio-msênquima (TEM). A relação entre marcadores 

relacionados a pluripotência celular, como o OCT4 e outros relacionados ao processo de 

TEM, como o Twist e os Slug, tem sido citada na literatura (WANG; HERLYN, 2015; 

IZADPANAH et al., 2017). 

O perfil de imunoexpressão para o CD44 revelou-se, na maioria das vezes, membranar 

tanto para as QAs, quanto para os CELIs, embora poucos casos de CELI apresentassem 

imunoexpressão citoplasmática e membranar. Concordando com nossos achados, Lim et al. 

(2014) verificaram tanto expressão membranar quanto citoplasmática em seu estudo. De 

forma distinta, alguns autores relataram expressão apenas membranar para o CD44 (HUANG 

et al., 2014; YU et al., 2016; RAM et al., 2017). O perfil de imunoexpressão citoplasmático 

do CD44 encontrado por Wang et al. (2009) em CEO e linfonodos metastáticos estava 

associado a maior expressão da variante CD44v6, enquanto o membranar, ao CD44s. Todas 

as isoformas do CD44 contêm um domínio de ligação extracelular para AH e domínios 

citoplasmáticos capazes de interagir com proteínas do citoesqueleto para ativar caminhos de 

sinalização celular, o que poderia explicar a imunoexpressão citoplasmática e membranar. A 

capacidade dos receptores do CD44 para fornecer uma ligação direta entre a matriz 

extracelular e o citoesqueleto, aliada a sua função de interação com cinases de sinalização, 

explica como estas moléculas são capazes de mediar diversas funções na progressão tumoral 

(WANG et al., 2009). 

Na presente pesquisa, a avaliação da imunoexpressão do OCT4 e do CD44 em CELI 

foi realizada na região de centro tumoral e na região de front de invasão. Foram evidenciadas 

células expressando OCT4 e CD44 dentro de ninhos e ilhas no front de invasão e em algumas 

áreas do centro tumoral. O OCT4 foi expresso também em células dissociadas no estroma 

tumoral e próximas a vasos sanguíneos. O perfil de expressão de ambas as proteínas em 

relação à localização, diverge na maioria dos estudos. Há relatos da expressão de OCT4 em 

células no interior de ilhas tumorais, focalmente presentes no estroma peritumoral e em 

microvasos dentro do estroma tumoral (YU et al., 2016; BAILLIE et al., 2017; RAM et al., 

2017). Em relação ao CD44, em alguns estudos, foi verificada sua presença em células no 

interior dos ninhos tumorais, enquanto em outros, estas células estavam focalmente presentes 

dentro do estroma (YU et al., 2016; BAILLIE et al., 2017; RAM et al., 2017). Esta 

demonstração da expressão de marcadores de CTT dentro ou próximo ao endotélio dos 

microvasos e em células dentro do estroma pode ser o resultado do mecanismo de transição 

epitélio-mesênquima (TEM) (YU et al., 2016).  
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 Os resultados da presente pesquisa demonstraram não haver diferença estatisticamente 

significativa entre a imunoexpressão de OCT4 e o tamanho do tumor, metástase linfonodal, 

estádio TNM e o grau histológico do sistema de risco biológico, ou seja, com o prognóstico 

do paciente. Huang et al. (2014), avaliaram a imunoexpressão de ALDH1, CD44, OCT4 e 

SOX2 em Carcinomas epidermoides de língua, de forma a correlacionar com os achados 

clinicopatológicos e obtiveram resultados semelhantesa este estudo para o OCT4. No entanto, 

estes achados diferem do estudo de Chiou et al. (2008), em que a alta expressão desta proteína 

estava ligada a pior prognóstico. De forma contrária, Fu et al. (2015) relataram em seus 

resultados que a alta expressão do OCT4 estava associada a melhor prognóstico.   

Em relação ao CD44, o presente estudo não evidenciou diferenças estatisticamente 

significativas entre sua imunoexpressão e o grau histológico, o tamanho e o estádio do tumor. 

No entanto, a alta expressividade desta proteína no centro tumoral mostrou-se estatisticamente 

significativa e positiva com a ausência de metástase linfonodal. Estes achados sugerem que 

esta proteína pode estar presente em estágios iniciais do processo neoplásico em lábio 

inferior, havendo a diminuição da sua regulação à medida que o carcinoma progride. 

Resultados semelhantes foram apresentados no estudo realizado por Mostaan et al. (2017). 

Embora os estudos de Wang et al. (2007) e de Saghravanian et al. (2017) tenham encontado 

em CE intra-orais, associação positiva e estatisticamente significativa entre a marcante 

imunoexpressão de CD44 e estágio T mais avançado, metástase linfonodal, invasão 

perineural, alto grau histopatológico e diminuição da curva de sobrevida, a presente pesquisa 

sugere que o OCT4 pode não apresentar papel significativo na progressão do CELI. A 

radiação solar crônica pode agir de forma a alterar o fenótipo de pluripotência de algumas 

células tumorais e, por conseguinte, outras subpopulações de células neoplásicas podem ser 

responsáveis pelo processo de carcinogênese em lábio inferior. 

Ao correlacionar os resultados dos marcadores estudados em CELI, foi verificado no 

centro tumoral, correlação negativa entre o CD44 e o OCT4, o que sugere desequilíbrio na 

expressão destas proteínas, ou seja, não há função sinérgica de ambas. A proteína OCT4 está 

associada a propriedades de pluripotência e desdiferenciação celular, função diferente da 

glicoproteína de membrana CD44, que em tumores está relacionada à migração de células-

tronco tumorais em meio aos nichos, desempenhando papel no processo de invasão e 

metástase. Estudos consideram o CD44 como marcador de células-tronco tumorais mais 

diferenciadas quando comparado ao OCT4, presente naturalmente em estágios iniciais da 

embriogênese. A medida que as células neoplásicas adquirem o fenótipo de transição epitélio-

mesênquima, se tornam mais indiferenciadas e passam a expressar marcadores como OCT4, 



                                                                                                                     100 

 

 

perdendo a expressão da glicoproteína CD44 (BAILLIE et al., 2016; YU et al., 2016). Estes 

resultados sugerem a presença de subpopulações de células neoplásicas com diferentes graus 

de diferenciação celular, caracterizados pela expressão de determinada proteína, o que indica 

fenótipos de pluripotência distintos. 

Este desbalanceamento entre a expressão do OCT4 e do CD44 no centro tumoral da 

presente pesquisa, pode  refletir os resultados de alguns outros estudos, que relataram a 

presença de subpopulação positiva para OCT4 e negativa para CD44 em região de estroma 

peritumoral e outra subpopulação positiva para CD44 e negativa para OCT4 dentro de ilhas 

tumorais (BAILLIE et al., 2016; YU et al., 2016).  

O estudo de Ram et al. (2016) demonstrou a presença de três subpopulações de células 

neoplásicas com propriedades de células-tronco em CELI. Duas destas eram positivas para 

CD44 e negativas para OCT4, localizando-se no interior dos ninhos tumorais e no estroma 

peritumoral. A terceira subpopulação, localizada no estroma peritumoral, era positiva para 

ambas as proteínas. Os dados desta pesquisa podem refletir esta população positiva para 

CD44 e negativa para OCT4 localizada no interior dos ninhos tumorais.  

Além disso, a correlação positiva para o OCT4 e para o CD44 entre o centro tumoral e 

o front de invasão sugere que a atividade destes marcadores ocorre concomitantemente em 

várias localizações dentro do tumor. 

A presente pesquisa não mostrou correlação estatisticamente significativa entre o grau 

histológico pelo sistema de Kujan et al. (2006) e a expressão dos marcadores estudados nos 

casos de QA. No entanto, foi observada correlação positiva estatisticamente significativa entre 

a expressão dos mesmos, indicando atividade de ambos em estágios iniciais da carcinogênese. 

A análise da expressão das proteínas de acordo com a localização no epitélio revelou que 

tanto o OCT4 quanto o CD44 apresentaram mais frequentemente, forte expressão em camada 

basal e parabasal, apesar de também ter sido evidenciada a expressão no terço médio e 

superior do tecido epitelial. A predominância das proteínas estudadas nas células da camada 

basal, indica que estas apresentam a propriedade de pluripotência, o que pode sugerir que 

algumas destas células, nesta localização, podem sofrer desdiferenciação e ser responsáveis 

pela iniciação do processo neoplásico. 

O estudo de Lim, et al. (2014) demonstrou forte expressão do CD44 em todas as 

camadas epiteliais em casos de leucoplasia que apresentavam algum grau de displasia 

epitelial, em contraste com o OCT4, cuja expressão nestes mesmos casos foi 

predominantemente fraca. Estes autores relataram ainda que o CD44 foi expresso também em 

células mesenquimais presentes no estroma. Já o estudo de Mack e Gires, et al. (2008) relatou 
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maior e mais forte imunoexpressão do CD44v6 e CD44s na camada basal e parabasal de 

leucoplasias, em contraste com o epitélio de mucosa oral normal, em que a expressão era 

evidente em todas as camadas. Em contraste com esses estudos, Godge, et al. (2018) 

concluíram que o epitélio normal de mucosa oral apresentava imunoexpressão fortemente 

positiva em todas as camadas para a forma variante e a padrão de CD44 em contraste com a 

expressão diminuída do CD44v6 em leucoplasias orais, sugerindo sua baixa regulação ao 

longo do processo de carcinogênese. 

Segundo El-Nagar et al. (2017), queilite actínica e leucoplasia oral correspondem a 

lesões que apresentam potencial para transformação maligna. No entanto, enquanto a etiologia 

da QA tem sido associada à exposição solar crônica, a ocorrência de leucoplasia oral tem sido 

relacionada principalmente ao uso de tabaco e álcool. A patogênese e o comportamento 

clínico distinto das referidas lesões podem ser aspectos relevantes para explicar as diferenças 

relatadas entre os perfis da imunoexpressão dos marcadores de pluripotência em QA e em 

Leucoplasia oral. 

Adicionalmente, este estudo não evidenciou diferenças estatisticamente significativas 

entre a expressão de OCT4 em QAs e CELIs. No entanto foi estabelecida correlação negativa, 

estatisticamente significativa do CD44 entre QAs e a região de centro tumoral de CELIs, 

indicando baixa regulação desta proteína nesta região tumoral. Diferente destes achados, Lim 

et al. (2014), encontraram imunoexpressão positiva de CD44 em leucoplasias orais e mais 

evidente em carcinomas epidermoides intra-orais, fato este confirmado através de análise por 

Western-blot, que permitiu inferir o aumento de CD44 entre os casos de carcinoma se 

comparado aos casos de leucoplasia.  

Outros resultados acerca do papel do CD44 na carcinogênese oral foram obtidos por 

Mack e Gires (2008), em que não foram observadas diferenças estatisticamente significativas 

entre a expressão de CD44v6 e CD44s em mucosa oral normal, displasia epitelial oral e 

carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço, tanto através de análise imuno-histoquímica 

quanto por citometria de fluxo.  

No presente estudo, evidenciou-se forte imunoexpressão de ambos os marcadores em 

linfócitos peritumorais. Mack e Gires (2008) verificaram que a isoforma do CD44s era 

altamente expressa em células neoplásicas de carcinoma epidermoide de cabeça e pescoço e 

em linfócitos peritumorais. No entanto, a isoforma CD44v6 não era expressa em células 

mononucleares, estando restrita às células tumorais. O estudo de Di et al. (2013) revelou 

resultados semelhantes aos observados na presente pesquisa, ao evidenciar forte 

imunoexpressão de OCT4 em uma subpopulação de células T. Esses dados fortalecem o papel 
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da resposta imunológica frente a invasão tumoral e podem impulsionar o desenvolvimento de 

pesquisas acerca da terapêutica imunológica como auxiliar na terapia contra o câncer. 

Os resultados da presente pesquisa sugerem que a diminuição da expressão do CD44 

ocorre ao longo do processo de tumorigênese em CELI. A baixa regulação desta proteína em 

casos de CELI quando comparada aos casos de QA, bem como a diminuição ainda mais 

evidente da mesma em casos de CELI apresentando metástases linfonodal se comparados aos 

casos sem metástase, podem corroborar esta hipótese. A radiação UV crônica, principal fator 

etiológico da carcinogênese de lábio inferior, pode contribuir de alguma forma para esta 

regulação negativa e, assim, subpopulações de células neoplásicas expressando o CD44 

podem não ser diretamente responsáveis pela progressão de CELIs. 
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7 CONCLUSÕES 

 

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

 

1. Tanto as QA quanto os CELI expressaram as proteínas CD44 e OCT4, embora na 

maioria dos casos de QA tenha sido evidenciada expressão mais intensa quando 

comparados aos de CELI; este fato sugere maior participação das mesmas em estágios 

iniciais do processo de carcinogênese; 

2. A imunoexpressão nuclear e citoplasmática do OCT4 na maioria dos casos de CELI e 

de QA revelou-se diferente do associado a embriogênese que se apresenta em núcleo;  

3. A imunoexpressão de CD44 foi correlacionada significativamente com a ausência de 

metástases linfonodais, sugerindo que esta proteína pode estar presente em estágios 

menos avançados de CELI; 

4.  A correlação negativa estatisticamente significativa, entre a expressão do OCT4 e do 

CD44 em região de centro tumoral, indica o desequilíbrio das mesmas, sugerindo a 

presença de subpopulações de células neoplásicas com fenótipo de pluripotência 

distinto, que podem caracterizar o grau de diferenciação celular. 
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APÊNDICE A - Ficha para coleta de dados clínicos e microscópicos para os casos de QA 

e CELI. 

 

FICHA DE COLETA DE DADOS CLÍNICOS 

 

Título da pesquisa: “ANÁLISE COMPARATIVA DA IMUNOEXPRESSÃO DE OCT4 

E CD44 EM CARCINOMA EPIDERMOIDE DE LÁBIO INFERIOR E QUEILITE 

ACTÍNICA.” 

 

Data da coleta: ____/____/____ 

Nº do Prontuário: ______________ 

Nome do paciente: __________________________________________________________ 

Sexo: ____ Idade: ________ Raça: _____________ Data de nascimento: ____/____/____ 

Profissão__________________________________________________________________ 

Tamanho da lesão: _____________ 

Apresentação clínica: ____________  

       1. Atrofia da borda do vermelhão       2. Apagamento entre a borda do lábio e a Pele 

        3. Descamação      4. Áreas leucoplásicas      5. Eritema         6. Úlcera      7.  Nódulo 

Diagnóstico histopatológico: __________________________________________________ 

Gradação histotológica: ______________________________________________________ 

Biópsia: (  ) Incisional   (  ) Excisional 

 

Para os casos de CELI: 

Estadiamento: T__ N__ M__ 

Estádio: _________________ 
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