
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

DOUTORADO EM IMUNOLOGIA

LUCIANO CINCURÁ SILVA SANTOS

AVALIAÇÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE CÉLULAS DE 
LANGERHANS E ANGIOGÊNESE EM AMELOBLASTOMA E 

CARCINOMA ESPINOCELULAR DE BOCA

Salvador
 2011

 



2

LUCIANO CINCURÁ SILVA SANTOS

AVALIAÇÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DE CÉLULAS DE 
LANGERHANS E ANGIOGÊNESE EM AMELOBLASTOMA E 

CARCINOMA ESPINOCELULAR DE BOCA

                                                                                                   

Tese apresentada ao Programa de Doutorado em Imunologia da 
Universidade Federal da Bahia como requisito parcial para a 
obtenção do grau de Doutor em Imunologia.

                                           Orientadora: Profa. Dra. Ivana Lucia Oliveira do Nascimento
                     Co-orientador: Prof. Dr. Jean Nunes dos Santos

Salvador
 2011



3

DEDICATÓRIA

À

Deus. Obrigado por tudo senhor! Sem teu carinho, cuidado e piedade, com 
certeza não conseguiria mais essa grande conquista dentre tantas outras que o 
senhor já me concedeu na vida.

À Rosana, esposa, namorada, amiga e colega. Essa é mais uma conquista nossa. 
Hoje, sou melhor como pessoa e como profissional por que tenho uma mulher 
como você. Eu te amo.

Aos meus pais, José Cincurá e Maria das Graças pelo amor e carinho. Vocês 
me ensinaram que o estudo, honestidade e o respeito ao outro são ingredientes 
determinantes do sucesso;

À minha avó, Guiomar pelo exemplo de vida. Se Deus me permitir atingir a sua 
idade com toda força, simplicidade, generosidade e amor à vida, como você 
conseguiu, serei um homem realizado;

Aos meus irmãos, Gustavo e Carolina pela amizade, pelo convívio de anos 
vividos e muitos que ainda virão;



4

AGRADECIMENTO ESPECIAL

À Profa. Dra. Ivana Lucia Oliveira do Nascimento pela orientação, confiança 
e ajuda que me fizeram concretizar mais esse sonho. Obrigado pela 
oportunidade concedida de desenvolver essa pesquisa e desculpe-me pelas 
inúmeras falhas.



5

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Jean Nunes dos Santos pela co-orientação exemplar. Mais um trabalho 
científico concluído! Obrigado  pelos ensinamentos e sugestões. 

Ao Prof. Dr. Eduardo Ramos, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, pelo apoio constante 
no desenvolvimento experimental dessa pesquisa. 

À Profa. Dra. Clarissa Gurgel, pela ajuda experimental, sugestões e disponibilidade 
concedidas, as quais foram essenciais para a concretização desta tese. Obrigado por tudo 
Clara.

Ao Programa de pós-graduação em Imunologia (PPGIM) do Instituto de Saúde Bahia, 
pela possibilidade que me foi dada em desenvolver meu doutorado, e pelo esforço e empenho 
na melhoria desse curso de pós-graduação.

Aos colegas da FIOCRUZ que me ajudaram no desenvolvimento desse trabalho, em especial, 
Caroline Sales, Ludmila Valverde, Renata Souza e Laís Rueda pelo apoio experimental. 
Sem a ajuda de vocês seria muito difícil finalizar esse trabalho em tempo hábil.

Ao Hospital Aristides Maltês, pelo fornecimento de parte das amostras utilizadas nessa 
pesquisa. 

Aos meus colegas de Doutorado, em especial Deise Villas Boas pela ajuda na coleta dos 
dados. 

À Dilcea, secretária do PPGIM, pelo apoio administrativo. 

A todos que acreditaram e me apoiaram direta ou indiretamente na realização desta pesquisa.

A todos vocês, meus humildes agradecimentos.



6

"É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e 

glórias, mesmo expondo-se a derrota, do que formar fila com os 

pobres de espírito que nem gozam muito nem sofrem muito, porque 

vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem 

derrota."

Autor: Theodore Roosevelt



7
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(Doutorado) - Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011.

RESUMO

O ameloblastoma (AB) e o carcinoma espinocelular (CEC) são tumores benignos e malignos, 
respectivamente, que acometem os ossos e tecidos maxilares, com propriedades de 
invasibilidade consideráveis levando a tratamento muitas vezes mutiladores. As células de 
Langerhans (CLs) são células dendríticas, responsáveis pela apresentação de antígenos aos 
Linfócitos T, que desempenham importante função nos tecidos epiteliais, bem como na 
patogênese dessas lesões. O presente estudo analisou a expressão das células de Langerhans, 
utilizando a técnica imuno-histoquímica através dos marcadores imunológicos CD1a  e 
Langerina, bem como a expressão da angiogênese utilizando o anticorpo CD34, em 25 casos 
de ameloblastoma (AB) e 23 casos de carcinoma espinocelular (CEC). As células dendríticas 
foram observadas em 88 % dos ameloblastomas e em 100% dos carcinomas espinocelulares, 
mostrando associação estatisticamente significante (p-valor<0,001). Tanto nos 
ameloblastomas como nos carcinomas espinocelulares, as CLs exibiram formas arredondada e 
dendrítica, em todas as camadas epiteliais, com predominância desta última na camada supra-
basal. Apesar de existir uma correlação inversa entre a microdensidade vascular (MDV) e a 
densidade de CLs, nos CECs, e uma correlação direta entre esses mesmos parâmetros, nos 
ABs, não foi observada representatividade estatística entre essas correlações. Dos resultados 
obtidos conclui-se que as células de Langerhans parecem influenciar na imunopatogênese das 
lesões aqui estudadas, possivelmente com um papel modulador nos carcinomas 
espinocelulares e inflamatório nos ameloblastomas.

Palavras-chave:Ameloblastoma, Carcinoma Espinocelular, Angiogênese, Células de     
Langerhans, Imuno-histoquimica.
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SANTOS, Luciano Silva Cincurá. Immunohistochemistry assessment of Langerhans cells and 
angiogenesis in ameloblastoma and oral squamous cell carcinoma. 161 f. il. 2011. Thesis 
(Ph.D.) - Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011.

ABSTRACT

Amelolastoma (AB) and squamous cell carcinoma (SCC) represent  benign and malignant 
tumors  respectively that  frequently affect the jaw bones. The Langerhans cells (LCs) are 
dendritic antigen-presenting cells that initiate primary T-lymphocyte-dependent immune 
response. These cells play a important role in normal and pathological epithelial tissues as 
those seen in tumor lesions. Better to understand the participation of the LC and angiogenesis 
(VMD) in AB and SCC, we examined the density  of LCs and VMD in 25 AB and 23 SCC by 
immunohistochemical method using marker CD1a and CD207 for density LCs and CD34 for 
MDV. The dendritic cells were found in both lesions, AB (88%) and SCC (100%) showing 
statistically  significant association (P=0,001). Both in ameloblastomas as in squamous cell 
carcinoma, LCs exhibited dendritic shaped in all epithelial layers, with a predominance above 
the basal layer. Although we found an inverse correlation between VMD density  of LCs in 
SCC, there was no statistical significance between these correlations. From our results we 
conclude that the Langerhans cells seem to influence the immunopathogenesis of the lesions 
studied here, possibly  with a modulating role in SCC and a inflammatory role in 
ameloblastoma.

Keywords:Ameloblastoma, Oral Squamous Cell Carcinoma, Angiogenesis, Langerhans 
Cells, immunohistoquemistry.
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CD3+ - linfócitos T imuno-histoquimicamente positivos para o cluster de diferenciação três.

CD4+ - linfócitos T imuno-histoquimicamente positivos para o cluster de diferenciação 

quatro.

CD8+ - linfócitos T imuno-histoquimicamente positivos para o cluster dediferenciação oito.

CD20+ - imuno-histoquimicamente positivo para o cluster de diferenciação vinte. Marcador 

para linfócitos B.

CD21 - antígeno de superfície, receptor de complemento de linfócito B.

CD23 - anticorpo utilizado para marcação de células dendríticas foliculares.

CD29 - sistema de ancoragem de adesão celular.

CD34 - antígeno de superfície, proteoglicanas de células endoteliais e em células 

hematopoiéticas imaturas.

CD35 - anticorpo utilizado para marcação de células dendríticas foliculares.

CD40 - Membro da superfamília de receptores de fatores de necrose tumoral específico para o 

ligante a CD40. É encontrado em B maduros, em algumas células epiteliais e células dendríticas 

linfóides. 

CD-40L - molécula co-estimulatória responsável pela ativação dos linfócitos B. 

CD54 - molécula de superfície celular, presente nas células apresentadoras de antígeno, 

responsável pela adesão e ativação de sinais moleculares no receptor de antígeno (TCR) do 

LT, bem como a co-estimulação de outras células durante a resposta imune. Relacionada à 

molécula de adesão intercelular um (ICAM-1).

CD57 - antígeno de superfície associado ao linfócito T imuno-histoquimicamente positivos 

para o cluster de diferenciação três. Expresso em indivíduos saudáveis.

CD68+ - imuno-histoquimicamente positivo para o cluster de diferenciação sessenta e oito. 

Marcador de macrófagos.
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CD105 - endoglina. É uma glicoproteína de membrana do tipo I localizado na superfície das 

células e faz parte do complexo do receptor TGF beta. Importante na angiogênese.

CD207 - molécula ligante apresentadora de antígeno lipídico ligada a lectina tipo c, proteína 

transmembranana ligada aos grânulos de Biberck, presentes na Célula de Langerhans.

c-erb-2 - proto-oncogene marcador para proliferação celular.

Células APC - células apresentadoras de antígenos. 

CEC - carcinoma espinocelular.

CECP - carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço.

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa.

CLs - Células de Langerhans.

COX-2 - ciclooxigenase 2. Enzima responsável pela produção de mediadores biológicos 

como as prostaglandinas.

Co - graus Celsius.

CXCL8 - quimiocina. Nova nomeclatura da IL-8.

DAB - diaminobenzidina.

DEVH - doença enxerto versus hospedeiro.

DNA - do inglês “desoxyribonucleic acid”, traduzido como ácido desoxirribonucléico.

EDTA - ácido etilenodiamino tetra-acético.

EGF - do inglês “epidermal growth factor”, traduzido como fator de crescimento epidérmico.

EPHS  - são componentes das vias de sinalização celular envolvidos no crescimento e 

desenvolvimento de animais, formando a maior subfamília de receptor tirosina quinase.

Fator XIIIa - marcador para uma específica subpopulação de células dendríticas, presentes 

em proximidade com vasos sanguíneos.

Fas - glicoproteína de superfície celular que transmite sinais de apoptose da superfície para o 

citoplasma celular.
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Fas-L - molécula efetora essencial nas reações de apoptose.

FGFb - do inglês “fibroblastic growth factor”. Fator de Crescimento Fibroblástico b.

FOUFBA - Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia.

GM-CSF - Fator estimulador de colônias para macrófagos granulócitos.

HGF - do inglês “Hepatocytes Growth Factor”, traduzido como fator de crescimento de 

heptócitos.

HIV - vírus da imunodeficiência adquirida.

H&E - hematoxilina e eosina.

HLA-DR - molécula de superfície celular, responsável pela apresentação de antígeno.

HPV - do inglês “human papilloma virus”, traduzido como papiloma vírus humano.

IgA - imunoglobulina A.

IgE - imunoglobulina E.

IgG - imunoglobulina G.

ICAM-1 - molécula de adesão intercelular um.

IL-1 - interleucina um.

IL-1α - interleucina um alfa.

IL-1β - interleucina um beta.

IL-3 - interleucina três.

IL-6 - interleucina seis.

IL-8 - interleucina oito.

IL-12 - interleucina doze.

IL-15 - interleucina quinze.

IL-16 - interleucina dezesseis.

IL- 17 - interleucina dezessete.
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IL- 21 - interleucina vinte e um.

IFNα - interferon alfa.

IFNβ - interferon beta.

IFNγ - interferon gama.

I-PA-1 - inibidor de plasminogênio um.

J/cm2 - Joule por centímetro quadrado.

Ki-67 - refere-se ao antígeno Ki-67 ou anticorpo de mesmo nome.

LTB4 - leucotrieno quarto.

LB - linfócitos B.

LPS - lipopolissacarídeo bacteriano.

LT - linfócitos T.

MCP-1 - proteína quimiotática para monócitos.

MDV - microdensidade vascular

MHC - complexo principal de histocompatibilidade.

MIP-1b - quimiocina, proteína inflamatória de macrófago.

MMPs - metaloproteinases

MMP-1 - metaloproteinase de matriz um.

MMP-8 - metaloproteinase de matriz oito.

MMP-9 - metaloproteinase de matriz nove.

MT - metaloproteína. Proteína pró-mitótica e anti-apoptótica, muito relacionada à 

carcinogênese.

mm - milímetro.

ml - mililitro.

µm - micrômetros.
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NF-KB - factor nuclear kappa B. É um complexo protéico que desempenha funções como 

fator de transcrição.

NK - do inglês “Natural Killer”, traduzido como células assassinas naturais.

NO - óxido nítrico.

NOS - óxido nítrico sintase. Uma enzima.

OMS - Organização Mundial de Saúde.

PA-I – inibidora de plasminogênio.

Pas - fatores de plasminogênio.

PBS  - do inglês “phosphate-buffered saline”, traduzido como solução salina fosfatada 

tamponada.

PCR - Reação de Cadeia de Polimerase.

PDGF - fator de crescimento de plaquetas.

PDTC - pirrolidina ditiocarbamato. Inibidor do NF-KB.

PF- 4 - Um complexo fator plaqueta-proteoglicana que é liberado de plaquetas pela trombina. 

Ele atua como mediador da capacidade neutralizante da heparina no sangue e desempenha 

papel na agregação plaquetária.

PGE - prostaglandina E.

PGE2 - prostaglandina E dois.

pH - potencial de hidrogênio.

PIGF - Fosfatidilinositol-glicano biossíntese de proteína F. Envolvido com a angiogênese.

PKC - do inglês “Phosphokinase C”, traduzida como fosfoquinase C. 

PMB - polimixina B.

PMNs - polimorfonucleares.

PTHrP - Proteína relacionada ao hormônio da paratireóide.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcri%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcri%C3%A7%C3%A3o
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P53 - gene de supressão tumoral, envolvido na apoptose celular.

P65 - gene de supressão tumoral, envolvido na apoptose celular, relacionado ao NF-KB.

RANKL -  ligante do recepetor ativador do NFkB. Relacionado à ativação de osteoclastos.

RANTES - do inglês “regulated and normal T cell expressed and secreted”. Quimiocina de 

células T que geralmente atraem monócitos, eosinófilos, basófilos e linfócitos.

RNA - do inglês “ribonucleic acid”, traduzido como ácido ribonucléico

RNAm - ácido ribonucléico mensageiro.

RNAr - ácido ribonucléico ribossômico.

28S - subunidade maior do ribossomo.

S-100 - proteína ligada ao cálcio, utilizada para imunomarcar melanócitos, células dendríticas, 

entre outras.

SDF-1 - do inglês “stromal cell-derived factor-1”, traduzido como fator derivado do estroma. 

Citocina de pequeno tamanho pertencente à família das quimiocina conhecida como 

CXCL12.

SSCDF - sarcoma de células dendríticas foliculares.

TGF - do inglês “transforming growth factor”, traduzido como fator de crescimento 

transformante.

TGFα - do inglês “transforming growth factor alfa”, traduzido como fator de crescimento 

transformante alfa.

TGFβ - do inglês “transforming growth factor beta), traduzido como fator de crescimento 

transformante beta.

Th-1 - subgrupo de Linfócito T auxiliar que sintetiza e secreta as citocinas IL-2 e IFN-γ, mas 

não produz IL-4 ou IL-5.

http://en.wikipedia.org/wiki/Stromal_cell
http://en.wikipedia.org/wiki/Stromal_cell
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Th-2 - subgrupo de Linfócitos T auxiliar que sintetiza IL-4, IL-5 e IL-13, mas não produzem 

IL-2 e IFN-γ.

Th-17 - subgrupo de Linfócitos T auxiliar que sintetiza citocinas inflamatórias dentre as quais 

consta a IL-17

TIMP-1 - inibidor da metaloproteinase um.

TIMP-2 - inibidor da metaloproteinase dois.

TIMP-9 - inibidor da metaloproteinase nove.

TNF - fator de necrose tumoral.

TNFα - fator de necrose tumoral alfa.

TNM- classificação do estadiamento de carcinoma espinocelular. T: tamanho; N: nódulo 

linfático; M: metástase.

TOE - Tumor Odontogênico Escamoso.

Treg - linfócito T regulatório.

UFBA - Universidade Federal da Bahia.

UVA - radiação ultravioleta de onda longa.

UVB - radiação ultravioleta de onda curta.

VEGF - fator de crescimento do endotélio vascular.

VEGF-R2 - receptor de membrana responsável pelo aumento da permeabilidade vascular.

200X - aumento microscópio duzentas vezes.

400X - aumento microscópico de quatrocentos vezes.
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1. INTRODUÇÃO

O epitélio odontogênico é responsável, fisiologicamente, pelo desenvolvimento dos 

tecidos dentários. No entanto, também pode proporcionar o desenvolvimento de lesões 

císticas e tumorais nos maxilares (KUMAMOTO, SUZUKI, OOYA, 2002). O ameloblastoma 

é classificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (1992), como um tumor 

odontogênico benigno, de origem epitelial, sem envolvimento do ectomesênquima 

odontogênico. Esse tumor é o mais freqüente dos tumores epiteliais odontogênicos, e apesar 

de ser benigno caracteriza-se por ter uma grande invasibilidade local com alto risco de 

recidivas (BUCHNER, MERRELL, CARPENTER, 2006).

Mais prevalente em região posterior de mandíbula, pode ocorrer em qualquer idade, 

principalmente na quarta e quinta décadas de vida, proporcionando, em alguns casos, 

deformidades ósseas, parestesias, fraturas patológicas e mobilidade dentária. Pode apresentar-

se em três formas clínicas: sólido ou multicístico, unicístico e periférico, sendo a forma sólida 

mais agressiva (QUEIROZ et al.,2002; SEGUNDO, FARIA, BARBOSA, 2003).

O tratamento para o ameloblastoma pode variar desde uma simples enucleação com 

curetagem da lesão até uma ressecção segmentar ou total da mandíbula ou maxila. O 

tratamento ideal para o ameloblastoma unicístico ainda continua sendo motivo de pesquisas, 

enquanto que, no ameloblastoma sólido, é consenso optar por um tratamento mais radical 

(LAU, SAMMAN, 2006; GHANDHI et al., 2006). 

Dentre as neoplasias malignas que acometem os tecidos intrabucais, o carcinoma 

espinocelular (CEC) é o de maior prevalência. Esse carcinoma representa 90% a 95% das 

neoplasias malignas da cavidade oral, localizando-se principalmente na língua, sobretudo na 

borda lateral posterior. Acomete em geral homens com idade acima de 50 anos, a maioria com 
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história de alto consumo de tabaco e álcool (ALMEIDA et al., 2004; HIROTA, MIGLIARI, 

SUGAYA, 2006).

O prognóstico das neoplasias malignas é dependente de uma série de fatores como a 

localização anatômica, extensão, potencial de metástase e de invasibilidade, grau de 

diferenciação celular, bem como a competência imunológica do paciente. Uma das 

possibilidades de verificação desse componente imunológico do paciente, em uma análise 

tecidual, é investigar a presença de células de defesa como as células dendríticas (PINTO JR 

et al, 1994). 

Sabe-se que toda agressão tecidual gera uma resposta inflamatória. É nesse contexto 

de reação imuno-inflamatória desencadeada pelo desenvolvimento neoplásico, que as células 

dendríticas surgem como possíveis “carreadoras” da resposta adquirida, podendo assim 

contribuir com a etiopatogenia das lesões aqui relatadas. As Células de Langerhans, oriundas 

da medula óssea, são células apresentadoras profissionais de antígenos, responsáveis pela 

apresentação destes aos linfócitos T, bem como pela produção de citocinas que parecem 

influenciar no processo de crescimento destas lesões através do estímulo à reabsorção óssea e 

proliferação celular. Estas células estão relacionadas a algumas doenças dermatológicas, 

oncológicas, virais- HIV, e bucais como a leucoplasia, a gengivite e cistos odontogênicos 

(REYNOLDS et al., 1995; GUNHAM et al.,1996; M C CHARTON-BAIN et al., 1999; 

LOMBARDI et al., 1993; PIATTELLI et al., 2002; LINS et al., 2003; SÉRGUIER et al., 

2003; SANTOS et al., 2007; MEIRA et al., 2010).

Por isso, o estudo em questão propõe-se a analisar e quantificar através de técnica 

imuno-histoquímica, a presença das células de Langerhans em ameloblastomas e carcinomas 

espinocelulares, comparando-se dois imuno-marcadores específicos para esta célula 

dendrítica, bem como, correlacioná-los com outro marcador para a angiogênese, principal 
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mecanismo de desenvolvimento desses tumores. Dessa forma, poderemos obter subsídios que 

contribuam para um melhor entendimento etiopatogênico dessas lesões.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 AMELOBLASTOMA

2.1.1 Conceito, Classificação e Epidemiologia.

Os tumores odontogênicos constituem um grupo heterogêneo de lesões com achados 

histopatológicos e manifestações clínicas variáveis. Dentre os aspectos biológicos dessas 

lesões pode-se citar desde proliferações hamartomatosas, lesões benignas não agressivas e 

agressivas, bem como tumores malignos. Devido à diversidade de lesões que podem acometer 

os tecidos odontogênicos, algumas classificações vêm sendo publicadas com o intuito de se 

definir um critério de diagnóstico. O mais recente é a classificação da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) (GALE et al, 2005).

Assim, o ameloblastoma aparece como uma lesão neoplásica benigna, originada a 

partir do tecido epitelial, sem a participação do ectomesênquima, que está envolvido na 

formação dos dentes, provavelmente a partir da lâmina dentária. Dos tumores odontogênicos 

o ameloblastoma aparece como o segundo mais prevalente, ficando atrás apenas dos 

odontomas (BUCHNER, et al, 2006). Em um total de 127 tumores odontogênicos 

diagnosticados na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, durante um 

período de 30 anos, Santos et al. (2001), mostraram que logo após o odontoma, com 

prevalência de 50,40%, os ameloblastomas apareciam em 30,70% das lesões tumorais 

estudadas. 
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2.1.2 Aspectos clínicos, imaginológicos, histo e fisiopatológicos.

Clinicamente, o ameloblastoma pode ser classificado em três tipos a saber: unicístico, 

multicístico ou sólido e periférico. Cada um desses possui comportamento biológico 

diferente, onde o sólido ou multicístico caracteriza-se por ser mais agressivo, enquanto o 

periférico infere um melhor prognóstico (GARDNER, 1996).

O tipo unicístico acomete mais os pacientes jovens, geralmente segunda década de 

vida e possui predileção pela região posterior de mandíbula. Seu aspecto radiográfico é de 

uma lesão unilocular radiolúcida, circundando, na maioria das vezes, um dente retido. Por 

isso, possui diagnóstico diferencial para com o cisto dentígero (PHILIPSEN, REICHART, 

1998; QUEIROZ, et ., al, 2002; DUNSCHE, et al, 2003).

Já o ameloblastoma multicístico, o mais comum, possui predileção por pacientes mais 

velhos, entre a terceira e sétima década de vida. E clinicamente, possui uma maior 

agressividade devido a sua maior capacidade de se infiltrar entre as trabéculas ósseas. 

Radiograficamente apresenta-se como aspecto de “bolhas de sabão” ou “favos de 

mel” (GARDNER, 1996, QUEIROZ, et ., al, 2002).

Dos ameloblastomas 1% é classificado como do tipo periférico. Essa variante não 

possui comprometimento ósseo, é encontrado na mucosa alveolar e mucosa gengival 

posterior. Por isso, não possui imagem radiográfica e possibilita um melhor prognóstico 

(GARDNER, 1996).

Apesar dessa classificação, o ameloblastoma pode ocorrer em qualquer idade, 

predominantemente na quarta e quinta década de vida, sendo a média estimada entre 35 e 45 

anos (REGEZI, SCIUBBA, 2000). Em relação à localização, 90% estão localizados em 
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mandíbula e 10% em maxila, acometendo mais região de ângulo e corpo de mandíbula, região 

de molares (SASSI et al., 2001).

Esses tumores são geralmente indolores, exceto quando infectados, podendo persistir 

por vários anos nos pacientes sem apresentar sintomatologia dolorosa. Nesses casos, pode-se 

observar expansões ósseas, apresentando aspecto físico desconfigurante (CARNEIRO JR, 

2001).

Histologicamente o ameloblastoma pode se apresentar da seguinte forma: folicular, 

plexiforme, acantomatoso, de células granulares, de células basais e do tipo desmoplásico 

(SHAFER, HINE, LEVY, 1987; KUMAMOTO, et al., 2003; LUO, et al., 2006).

O padrão folicular parece apresentar uma tendência em exibir aspecto radiográfico 

multilocular, parece acometer mais os pacientes idosos e possui um alto índice de recidiva. O 

tipo desmoplásico também parece ter uma propensão para a recidiva. Devido ao mesmo 

possuir margens mal definidas, o tratamento com ressecções parece ser o tratamento de 

escolha (UENO, MUSHIMOTO, SHIRASU, 1989; WALDRON, EL-MOFTY, 1987). 

O epitélio odontogênico é responsável pelo desenvolvimento dentário, sob 

circunstâncias fisiológicas, porém pode proporcionar o desenvolvimento de cistos e tumores 

nos maxilares. Contudo, os detalhes dos mecanismos de oncogênese, citodiferenciação e 

progressão tumoral ainda permanecem desconhecidos.

Em um estudo realizado por Migaldi et al. (2005), foi investigado se a ocorrência do 

papiloma vírus humano (HPV) esteve correlacionado com a etiopatogenia do ameloblastoma. 

Porém, com base nos resultados e nos métodos utilizados (alterações citológicas; imuno-

histoquímica; hibridação in situ; técnica proposta pelo o estudo de laser-microdissecação), em 

nenhuma amostra do estudo, foi possível encontrar qualquer evidência do HPV, que possa ter 
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causado alterações que pudessem influenciar na patogênese desse tumor. Então,  segundo 

esses autores, pode-se excluir qualquer envolvimento do HPV no ameloblastoma.

Numerosos estudos analisam a correlação entre alguns achados histológicos com o 

aspecto comportamental clínico do ameloblastoma, muitos daqueles ainda precisam de maior 

aprofundamento para se estabelecer tal relação. Uma diferenciação na expressão de algumas 

proteínas da apoptose, como a Fas, FasL e Caspase-3, em vários componentes celulares do 

ameloblastoma, associado com a metaplasia escamosa e transformação granular das células 

desse tumor, sugere que Fas/FasL induz o mecanismo de morte celular por apoptose em 

disposição de diferenciação terminal celular ou em células em processo degenerativo (LOU et 

al., 2006). 

A metalotioneína (MT) é uma proteína pró-mitótica e anti-apoptótica muito 

relacionada à carcinogênese. Ao avaliar a expressão de MT em ameloblastomas e comparando 

sua expressão com o tumor odontogênico cístico calcificante, Ribeiro et al. (2011), através da 

imuno-histoquímica, puderam especular que esta proteína poderia regular funções do 

ameloblastoma, pois agiria como reservatório de zinco para proteases importantes, como 

MMPs,  e esteve presente em todas as amostras do estudo. Sua expressão foi superior ao 

tumor odontogênico cístico calcificante, provavelmente pelo fato do ameloblastoma ser um 

tumor mais agressivo.

Sandra et al. (2005), observaram que células do ameloblastoma secretam RANKL e 

TNFα, o que pode estar relacionado à indução da osteoclastogênese, com posterior aumento 

dos espaços para a expansão tumoral intra-óssea. Qian et al. (2010), também confirmaram a 

expressão de RANKL no ameloblastoma, como indutor de osteoclastogênese, porém a 

expressão MMP-9, outra proteinase importante na reabsorção óssea, não teve expressão 

significativa nas amostras de ameloblastomas, não representando a principal causa da 
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degradação da matriz óssea. A expressão da proteína relacionada ao hormônio da paratireóide 

(PTHrP) nos germes dentários e células do ameloblastoma também sugere que esse 

paratormônio, localmente, parece regular o metabolismo ósseo, a dinâmica no 

desenvolvimento dentário e também a progressão dos ameloblastomas (KUMAMOTO, H; 

OOYA, K, 2004).

Metaloproteinases da matriz (MMPs) e seus inibidores teciduais (TIMPs), através das 

expressões de MMP-1,2 e 9, bem como TIMP-1 e 2, respectivamente, foram encontrados em 

ameloblastomas e em germes dentários por Kumamoto et al. (2003). Sendo assim, esses 

pesquisadores demonstraram existir uma possível influência dessas moléculas no mecanismo 

de regulação da progressão tumoral nos ameloblastomas, quanto na regulação do processo de 

desenvolvimento dos germes dentários.

Zhang et al. (2009), concluiram em seu estudo, sobre a capacidade invasiva do 

ameloblastoma relacionada com a MMP-2, que se houvesse uma inibição da atividade de 

MMP-2, a capacidade invasiva dos ameloblastomas poderia ser suprimida. Já em 2010, Zhang 

et al, realizaram um novo estudo que sugeriu que a combinação de MMP-2, de TIMP-2 e de 

MMP-14, em uma alta expressão, poderiam contribuir para com o poder invasivo local dos 

ameloblastomas, porém foi identificado que a expressão de TIMP-2 e MMP-14 é mais 

significante em ameloblastomas sólidos, que em ameloblastomas unicísticos, podendo indicar 

que o tumor sólido tem maior capacidade invasiva.

Para Vered et al. (2005) miofibroblastos no estroma da lesão possuem um potencial de 

facilitar a progressão de lesões neoplásicas epiteliais o que pode contribuir com a 

etiopatogênese de tumores como o ameloblastoma e carcinoma espinocelular. Eles avaliaram 

os miofibroblastos presentes em algumas lesões odontogênicas como o cisto dentígero, 

queratocistos (para e orto queratinizados), fibroma ameloblástico e ameloblastomas unicístico 
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e sólido. O carcinoma espinocelular foi utilizado como controle, conhecida positividade para 

os miofibroblastos. A alta frequencia dos miofibroblastos no estroma de lesões agressivas 

como o queratocisto paraqueratinizado e ameloblastoma sólido indica que esse achado pode 

contribuir significativamente na patogênese dessas lesões odontogênicas, principalmente 

relacionando-se com as alterações neoplásicas epiteliais estimuladas possivelmente pela 

produção de TGFb1 e  PDGF que são produzidas por essas e atuam como agente quimiotático 

para fibroblastos. Agentes farmacológicos, que possam controlar a produção dos 

miofibroblastos estromais, poderão ser utilizados, e dessa forma, proporcionar um tratamento 

cirúrgico menos mutilador e agressivo em muitas situações.

	
 O gene p53 é um gene supressor de tumor que é frequentemente alterado em tumores. 

Seu “locus” gênico expressa um fator de transcrição que regula a expressão de genes 

envolvidos na parada do ciclo celular ou apoptose em resposta ao dano genômico ou estresse 

celular causados por um agente agressor. Dois genes p53 homólogos, p63 e p73, têm sido 

identificados em “loci” 3q27-29 e 1p36, respectivamente, que embora possuam  uma função 

supressora tumoral, também promovem alterações genéticas, tais como mutação e perda de 

heterozigosidade (LOH), que são menos frequentemente encontrados nos p53. A expressão, 

de p63 e p73 em germes dentário, e ameloblastomas benignos e malignos, avaliado em 

imunohistoquímica e PCR, sugere que estes homólogos p53 desempenham um papel 

importante na diferenciação e proliferação de células epiteliais odontogênicas, bem como a 

variação de expressão desses homólogos de p53, em uma atuação diferenciada, no 

desenvolvimento odontogênico normal e em tecidos neoplásicos (KUMAMOTO, OHKI, 

OOYA, 2005).

 A angiogênese é uma essencial característica de uma variedade de processos 

fisiológicos e patológicos, incluindo embriogênese, cicatrização de feridas, inflamação e 
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progressão tumoral. Esse processo depende de um intricado controle de proliferação, 

migração e sobrevivência celular endotelial, e isto é regulado por numerosas e diferentes 

moléculas, onde muitas são polipeptídeos de fatores de crescimento. O Fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) é o mais potente e específico agente dentre essas moléculas capaz 

de iniciar a angiogênese. A microdensidade vascular (MVD) parece depender dos níveis de 

expressão do VEGF em ameloblastomas. Esse achado, sugere que o VEGF funciona como um 

importante mediador da angiogênese no epitélio odontogênico desse tumor (KUMAMOTO, 

H; OHKI, K; OOYA, K, 2002).

2.1.3 Tratamento

O tratamento do ameloblastoma é um assunto que vem sendo muito discutido, e tem 

ocasionado muitas controvérsias na literatura científica. Vários métodos de tratamento dos 

mais conservadores como: enucleação, curetagem, marsupialização e criocirurgia, até 

ressecções marginais e totais são advogadas. Boa parte dos trabalhos científicos indica um 

tratamento mais conservador para aqueles ameloblastomas unicísticos, e mais radical para os 

sólidos, no entanto, vem sendo demonstradas recorrências em ameloblastomas unicísticos 

tratados conservadoramente (QUEIROZ et al., 2002; GHANDHI et al., 2006; LAU, 

SAMMAN, 2006).
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2.2 CARCINOMA ESPINOCELULAR

2.2.1 Conceito, Classificação e Epidemiologia.

O carcinoma espinocelular (CEC) é o câncer de maior prevalência, dentre os diversos 

tipos que acometem a região bucal. Caracteriza-se por ser uma neoplasia maligna de epitélio 

de revestimento, com competência para acometer diversos sítios bucais como mucosas, 

palatos, assoalho de boca e língua (MORE et al., 2000).

Injúrias físicas, químicas, biológicas e genéticas podem desencadear o processo de 

carcinogênese, sendo que os mais comumente relacionados ao câncer de boca são os 

carcinógenos químicos, tabaco e álcool (ZHANG et al., 2000).

Uma das principais preocupações da OMS (Organização Mundial de Saúde) é o 

aumento da incidência e mortalidade por câncer no mundo. Por isso, observa-se uma mudança 

radical nas propagandas de cigarro. Atualmente, segundo Mirra (2001), já foram identificadas, 

na fumaça do cigarro, 4.720 substâncias com 15 funções químicas, das quais mais de 60 

apresentam atividade cancerígena.

 Segundo Mirra (2001), a ingestão de bebida alcoólica quando associada ao fumo é 

responsável pelo aumento de 25 a 50% na incidência de cânceres malignos do aparelho 

digestivo, entre eles está o câncer de boca.

O CEC é responsável por cerca de 4% dos tumores malignos em homens, a maioria 

com idade acima de 50 anos e com história de alto consumo de tabaco e álcool, e 2% nas 

mulheres (ROUSSEAU, 2001; HIROTA, MIGLIARI, SUGAYA, 2006).
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Não apenas os carcinógenos químicos, mas também agentes biológicos como o HPV 

apresentam um papel etiológico importante para a ocorrência do CEC.  Através de estudos 

realizados por Feller et al. (2010), pôde-se concluir que o HPV, em particular o HPV-16 , esta 

associado com CEC de orofaringe em graus mais elevados e com CEC  de boca em menor 

grau e se originam frequentemente em pessoas que tiveram uma maior diversidade de 

parceiros sexuais e que praticaram sexo orogenital, além de, poderem se contaminar por 

outras rotas de transmissões. 

No Brasil, a incidência do câncer bucal é considerada uma das mais altas do mundo, 

estando entre os 6 tipos de cânceres mais comuns que acometem o sexo masculino e entre os 

8 mais comuns que atingem o sexo feminino. Pode ser considerado o câncer mais comum da 

região de cabeça e pescoço, excluindo-se o câncer de pele (DEDIVITIS et al., 2004).

A classificação estabelecida pela International Union Against Cancer (IUAC),é o 

“padrão-ouro” para avaliar as características fundamentais de um câncer. O TNM  sistema de 

estadiamento para o câncer de boca, serve de guia terapêutico para avaliação do carcinoma 

espinocelular de cabeça e pescoço e através dele é possível estabelecer comparações entre 

resultados obtidos. Os critérios em que o sistema TNM é baseado são:

- Tamanho do tumor (T)

- Propagação de gânglios linfáticos regionais (N)

- Metástases à distância (M)

Com respeito ao tamanho, a classificação TNM  estabelece padrões a partir de 2 cm, 

pelo fato de até alcançar essa medida, as lesões apresentarem um bom prognóstico. 

(HOWALDT et al., 1999; ABREU et al., 2004; COSTA et al., 2005) (quadro1)
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O estadiamento é calculado levando-se em conta essas classificações da seguinte 

forma:

- Estadiamento 0: T (in situ); N0; M0

- Estadiamento I: T1; N0; M0

- Estadiamento II: T2; N0; M0

- Estadiaento III: T3; N0; M0

                            T2; N1; M0

                             T3; N1; M0

- Estadiamento IVa: T4; N0; M0

                                 T4; N1; M0

                                  Qualquer T; N2; M0

- Estadiamento IVb: Qualquer T; N3; M0

- Estadiamento IVc: Qualquer T; Qualquer N; M1

                                         EM RELAÇÃO AO TAMANHO (T)

CLASSIFICAÇÃO                                           DESCRIÇÃO
T1                                                    <=2cm em seu maior diâmetro
T2                                                     >2cm, mas <=4cm em seu maior diâmetro
T3                                                     >4cm em seu maior diâmetro
T4                                                      Invasão de estruturas adjacentes pelo tumor

                                         EM RELAÇÃO AO LINFONODO (N)

CLASSIFICAÇÃO                                            DESCRIÇÃO
NX                                                     Linfonodos regionais que não podem ser avaliados
N0                                                      Ausência de metastase nos linfonodos regionais
N1                                                      Metastase linfonodo ipsilateral <= 3cm maior diâmetro
N2                                                      Linfonodos ipsi ou contralaterais acometidos entre 4 ou 5 cm
N2a                                                    Metastase em único linfonodo ipsilateral de 4, 5 ou 6 cm
N2b                                                    Metastase em linfonodos ipsilaterais múltiplos nenhum > que 6cm
N2c                                                    Metastase em lifonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum > que 6cm
N3                                                      Metastase > 6cm no maior diâmetro de um lifonodo

                                          EM RELAÇÃO À METASTASE (M)

CLASSIFICAÇÃO                                            DESCRIÇÃO
MX                                                     Metastase à distância que não pode ser avaliada
M0                                                      Ausência de metastase à distância
M1                                                      Metastase à distância

Quadro 1. Classificação TNM  para o Estadiamentodo Câncer da Cavidade 
Bucal
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2.2.2 Aspectos clínicos, histopatológicos e fisiopatológicos.

 

O aspecto clínico do CEC de mucosa oral parece não apresentar características 

distintas em qualquer que seja a idade do paciente. A característica clássica da lesão é 

constituída por úlcera persistente com endurecimento e infiltração periférica, podendo ou não 

estar associada a vegetações, manchas avermelhadas ou esbranquiçadas. A localização 

predominante é a borda lateral de língua e o assoalho bucal (HIROTA, MIGLIARI, SUGAYA, 

2006).

Como características histopatológicas de lesões neoplásicas tipo câncer, pode-se 

encontrar nos carcinomas espinocelulares variáveis graus de queratinização, pleomorfismo 

nuclear, mitoses atípicas, padrão de inversão da camada basal, invasão de células neoplásicas 

para o mesênquima adjacente e infiltração linfoplasmocitária. Apesar de diferentes sistemas 

de graduação histológica de malignidade terem sido descritos na literatura, o proposto por 

Anneroth, Batsakis, Luna (1987) e Gale et al. (2005), representa um dos métodos mais 

recentes e de fácil reprodução.

Como já visto anteriormente, o CEC inicia-se através de agentes carcinogênicos 

químicos e biológicos, que induzem as alterações mutagências e não-mutagênicas nas células 

normais. Esses agentes são capazes de induzir a ativação de protooncogeneses que regulam a 

proliferação celular e a diferenciação celular, a serem transformados em oncogenes que 

promovem um crescimento celular autônomo. A expressão aumentada desses oncogenes, 

ocasionada por uma amplificação de cópias de genes, promovem e iniciam o desenvolvimento 

de uma neoplasia maligna. As células cancerosas se dividem de forma desorientada, 

resultando em clones da célula herdeira, pois são insensíveis aos mecanismos reguladores 

normais alterando o ciclo celular normal. (ROBBINS, COTRAN, 2004).
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Chang et al. (2010), na tentativa de descobrir um candidato a oncogene importante na 

formação do CEC de cabeça e pescoço (CECP), relatou que a expressão do gene EIF2C, um 

micro RNA, sendo estatisticamente significante. Para validar o que foi relatado, foi feito uma 

análise quantitativa  de RT-PCR de tecido tumorais e normais do EIF2C, revelando que a 

expressão média nos tecidos normais foi de 0,76 (SE=0,08), enquanto que, em tecidos 

tumorais a expressão das amostras foram de 2,1(SE=0,35) (p <0,0008). Este achado leva a 

hipóteses que indicam que a desregulação de microRNA pode ser um possível mecanismo 

para levar a carcinogênese.

Outro estudo recente, foi realizado por Lin et al. (2009), em análise por fluorescência 

in situ (FISH) para avaliar a presença do microRNA, YWHAZ, nas amostras de pacientes 

com CECP. Para determinar a freqüência do gene YWHAZ no CECP, utilizou-se uma análise 

semi-quantitativa de RT-PCR que verificou presença do mesmo nos 14 de 17 carcinomas de 

língua, 6 de 8 tumores da cavidade bucal e apenas 3 de 10 tumores da faringe. Mostrando a 

consistência da presença do mRNA YWHAZ em CECP.

Pooja et al. (2010), em um estudo realizado na Índia, com análises imuno-

histoquímicas, identificaram que mutações no gene p53 são comuns em carcinoma 

espinocelular celular (CEC) e displasia epitelial oral, sendo um evento precoce na 

carcinogênese oral. Dos pacientes presentes no estudo, todos aqueles do grupo controle não 

tiveram a presença do p53, enquanto que, 14 casos dos 20 pacientes com CEC foram 

positivos para o p53. À medida que os pacientes foram estudados, a expressão do p53 

aumentou com o aumento no grau de CEC, sendo estatisticamente significativa, podendo 

indicar também que o p53 tem envolvimentos com eventos proliferativos do CEC.

Em um estudo realizado por Souza et al. (2007), investigou-se a presença da laminina, 

uma glicoproteína presente na membrana basal, responsável pela a adesividade, em carcinoma 
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espinocelular de boca. A técnica da imuno-histoquímica, mostrou que quando havia uma 

menor expressão de laminina na membrana basal, o carcinoma espinocelular de boca 

apresentava alto grau de malignidade, correlacionando diretamente o comprometimento da 

membrana basal com o favorecimento da invasão tumoral.

A angiogênese é outro fator essencial para a manutenção das funções vitais das células 

malignas, pois é através da mesma que é possível adquirir nutriente para a sobrevivência e 

oxigênio para as áreas hipóxicas do tumor. Sabe-se que o tumor, por si só, não tem capacidade 

de apresentar um diâmetro de espessura maior que 1 a 2 mm e para isso é preciso que o tumor 

expresse fatores angiogênicos para a progressão tumoral (JANSEN et al, 2010; KUMAR et al, 

2010; ROBBINS, COTRAN,2005).

Através de uma extensa revisão de literatura, objetivando identificar biomarcadores 

principais que fossem significativamente associados com o prognóstico de CEC, através da 

imuno-histoquímica, Oliveira e Ribeiro-Silva (2011) relataram que dentre o biomarcadores 

angiogênicos de possível parâmetros para prognóstico de CEC, os mais identificados foram: o  

VEGF, o CD105 e os receptores EPHS. O VEGF atua na proliferação, diferenciação e 

migração de células endoteliais vasculares, induz a permeabilidade dos vasos e promove a 

sobrevivência das células endoteliais impedindo a apoptose. O CD105 é um componente do 

fator TGF-b e modula a angiogênese pela regulamentação da proliferação, diferenciação e 

migração celular. Por último, os receptores EPHS que juntamente com o receptor Ef formam 

uma comunicação vital célula-célula de sistema biodirecional de sinalização. (OLIVEIRA E 

RIBEIRO-SILVA, 2011).

Em um estudo realizado por Seki et al. (2011), houve uma tentativa de analisar a 

presença de múltiplos fatores de vasculogênese como o VEGF-A, VEGF-C, COX-2 e  MK 

para prognósticos histopatológicos na presença de invasão vascular (v-factor), em carcinoma 



38

espinocelular celular de boca (CEC).  Foi possível avaliar através do modelo IPF (Fatores 

Prognósticos Importantes), aplicado pelos pesquisadores, que a presença de VEGF-A, a 

expressão de VEGF-C  e o estadiamento clínico (TNM). A correlação entre o estadiamento 

clínico e a expressão desses marcadores foi estatisticamente significativa, o que pode sugerir 

ser uma ferramenta para mapear o prognóstico eficazmente, tanto em estágios avançados, mas 

também em estágios iniciais do CEC. O sexo, idade, MK e COX-2 não tiveram relação 

estatisticamente significantes, neste estudo, para avaliação do prognósticos em CEC.

A metástase como uma das principais características de tumores malignos é a 

capacidade que as células tumorais têm de se desprender de uma massa primária, invadir a 

matriz extracelular e se disseminar através de vasos sanguíneos ou linfáticos e chegar a um 

órgão secundário para um crescimento tumoral em um local a distância.  A angiogênese está 

diretamente relacionada com a ocorrência de metástases e recidivas locais. (JANSEN et al, 

2010;KUMAR et al, 2010; ROBBINS, COTRAN,2005)

Segundo estudos realizados por Yan et  al. (2010) , o fator de ativação nuclear kappa-B 

(NF-kB) tem correlação significativa com a metástase de CECP. Eles analisaram que era 

necessário que o p65 se translocasse para o núcleo para que houvesse a expressão de NF-kB . 

Todos os espécimes de CECP presentes no estudo expressaram o p65 nuclear e mais 

prevalentemente aqueles com envolvimento de linfonodos contendo metástases. Para 

determinar o efeito da via NF-kB na metástase, injetaram PDTC e BAY 11-7085 nos pés 

hibelaterais de camundongos revelando que: no grupo controle dos camundongos, oito 

linfonodos foram positivos para metástases linfonodais, enquanto que, no grupo PDTC dois 

dos gânglios linfáticos continham metástases, e no grupo BAY 11-7085, apenas, um linfonodo 

continha uma metástase. Estes resultados demonstram que a diminuição da atividade de NF-

kB leva à supressão de metástase do tumor.
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As ciclinas D1 através de um estudo apresentado por Das et al (2011), também se 

correlacionam com metástases linfonodais em CEC. No referente estudo, foi mostrado que os 

pacientes que apresentaram imunorreatividade a ciclina D1, na sua maioria tumores 

aneuplóides e aqueles com maior fração da fase S, relacionadas com o tabaco, que tinham 

idade avançada (> 50 anos) estavam no maior estágio do tumor (T3, T4) e tinham metástases 

linfáticas. Assim, estratégias para prevenir a superexpressão de ciclina D1 podem ser 

importantes para o controle do crescimento e metástase de carcinoma oral.

2.2.3 Angiogênese

 Os vasos sanguíneos formam-se através de processos chamados vasculogênese e 

angiogênese. A vasculogênese é o fenômeno de formação vascular  que acontece através de 

células mesodérmicas progenitoras endoteliais chamadas angioblastos e hemangioblastos, 

esse processo está vinculado à embriogênese. Ao remodelamento dos vasos primários, 

formação de novos vasos a partir de vasos pré-existentes, através de estímulos fisiológicos ou 

patológicos, denomina-se angiogênese (RISAU, 1997).

 A angiogênese é regulada por alguns fatores, dentre eles destacam-se o FGFb (Fator de 

crescimento fibroblástico beta), o VEGF (Fator de crescimento do endotélio vascular) e o 

PDGF (Fator de crescimento derivado de plaquetas). Esses fatores parecem interagir com 

glicosaminoglicanos e proteoglicanos presentes e receptores de superfície celular, 

promovendo assim o crescimento, proliferação, migração, diferenciação e sobrevivência das 

células endoteliais (YANCOPOULOS et al., 2000; DIAS et al., 2002).

 Os receptores dos fatores de crescimento vascular endotelial - VEGF (VEGFR-1, 

VEGFR-2 e VEGFR-3) e de angiopoietinas - Ang (Tie1, Tie2, Tie3 e Tie4) compreendem 
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uma classe de moléculas relacionadas com a enzima quinase de tirosina, cuja ativação inicia 

uma resposta de transdução do sinal angiogênico, através de sucessivas reações de 

fosforilação. Nesses dois casos, a ligação de um sinal ao seu sítio de ativação faz com que os 

receptores organizem-se em dímeros (GALE e YANCOPOULOS, 1999).

  O crescimento de tumores, por exemplo, depende da neovascularização, induzida 

direta ou indiretamente pelas próprias células tumorais, durante a transição entre os estágios 

de hiperplasia para neoplasia, a exemplo dos hemangiomas - tumores vasculares comuns 

(CARMELIET e JAIN, 2000, FUNDAÇÃO ANGIOGÊNESE, 2011). (Figura 1)

 Para Ferrara e Kerbel (2005),  as células tumorais produzem VEGFa e outros fatores 

angiogênicos como  FGFb, angiopoitinas, IL- 8, PIGF e VEGFc, que estimulam as células 

endoteliais residentes a se proliferarem e migrarem. Outra fonte adicional de angiogênese é o 

estroma. Este é um compartimento heterogêneo, composto por fibroblastos, células 

inflamatórias e imunológicas. Além disso, para esses autores, fibroblastos parecem produzir 

quimiocinas associadas ao tumor como o SDF-1, que juntamente com o VEGFa ou PIGF, 

podem recrutar da medula, células potencialmente formadoras de vasos (BMC). As células 

tumorais também podem estimular a produção de PDGFa, PDGFc e TGFbeta que pode 

produzir fatores de crescimento que proporcionam a sobrevivência das células tumorais como 

Figura 1:A mudança para o fenótipo angiogênico ocorre durante a tumorigênese em vários estágios. Como neoplasia, as 
células passam por um estágio pré-vascular (normal na hiperplasia precoce) a um estágio vascular (hiperplasia tardia 
para o carcinoma invasivo). A angiogênese torna-se claramente evidente durante a displasia e é fundamental para um 
maior crescimento da lesão. Conter essa angiogênese do tumor parece ser uma nova estratégia para prevenção do câncer. 
(Adaptado da Copyright 2011 pela Fundação Angiogênese. Todos os direitos reservados).
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os EGFR, fator de crescimento de hepatócitos (HGF) e heregulina. As células endoteliais 

produzem PDGFb que tem o papel de recrutar periócitos na microvasculatura após a ativação 

do PDGFr (Figura 2).

 De acordo com Willian et al. (2011), entre os anos de 2000 e 2050,  o número de 

novos casos de pacientes diagnosticados com câncer anualmente, deverá dobrar, 

acompanhando um aumento no custo do tratamento em mais de 80 bilhões de dólares. 

Medidas eficientes na prevenção do câncer parece ser uma boa estratégia para melhorar a 

qualidade de vida e reduzir os custos na saúde. Estratégias de controle antiangiogêncio foram 

propostas para controlar a progressão de crescimento de tumores invasivos. O custo e a 

toxicidade desses medicamentos impedem seu amplo uso para a prevenção do câncer. 

  Hasina et al. (2008), apoiaram o conceito de heterogeneidade angiogênica inter-

tumoral no CECP, que implica que tumores individuais dentro de um mesmo tipo histológico 

Figura 2: Mecanismo de angiogênese proporcionado pela produção de fatores de crescimento 
produzidos por células tumorais (a), células do estroma (b) e células do endotélio (c) 
(Modificado de Ferrara e Kerbel, 2005).
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podem empregar vários mecanismos para induzir a angiogênese e suas atividades 

angiogênicas podem ser mais significativas ou não. Em seu estudo, os pacientes foram 

divididos em dois grupos, que expressavam níveis diferentes de fatores angiogênicos, em um 

mesmo tipo histológico. Grupo A, expressavam altos níveis de VEGF e FGF-2 e níveis 

relativamente baixos de IL-8/CXCL8 e HGF e o Grupo B, o inverso. Então, para avaliar a 

capacidade de cada grupo de estimular a angiogênese, foi feita a quantificação da densidade 

de microvasos (MVD), resultando em um nível significantemente mais elevado no Grupo A, 

em relação ao Grupo B, validando assim, a heterogeneidade angiogênica inter-tumoral.

 Tong et al. (2008), demonstraram que o VEGF,  além de exercer sua função parácrina 

essencial  de tumor, associada a angiogênese,  também desempenha uma função autócrina 

diretamente relacionada a mitogênese celular em carcinoma espinocelular de cabeça e 

pescoço (CECP) e a invasividade.  Portanto, ele desempenha um papel bifásico, sendo pró-

angiogênico e pró-tumorgênico na patogênese do CECP. Sendo evidenciado na sua pesquisa, 

a presença de receptores VEGFR-2/KDR e VEGFR-1/Flt-1, relacionados a mitogênese em 

indivíduos com CECP.

 Numerosas substâncias antiangiogênicas endógenas e exógenas têm sido reportadas na 

literatura, entre as quais, corticosteróides, fatores derivados de cartilagem, fator plaquetário 4 

(PF- 4), angiostatina - um fragmento de plasminogênio, inibidores de metaloproteinases, 

talidomida - analgésico e inibidor de TNFα e antagonistas de hormônios estrogênios, tais 

como tamoxifeno, clomifeno e raloxifeno (DIAS et al., 2002).

 Em um estudo realizado por Gallo et al. (2001), avaliou-se o papel da 

ciclooxigenase-2 (COX-2) e prostaglandina (PGE) e correlacionaram com a expressão do 

VEGF em CECP. Assim, eles mostraram que pacientes com a presença de angiogênese 

aumentada, apresentaram a proteína COX-2 super expressada. Já a PGE foi 
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significativamente superior quando a doença era mais avançada (Fase III-IV), podendo 

apresentar-se em níveis maiores em pacientes com metástase, do que em lesões na fase inicial 

(Fase I-II). Também, foi correlacionado a expressão de COX-2 e a biossíntese de PGE com a 

expressão VEGF, mostrando que o aumento da atividade da via COX-2 foi associada com 

aumento da expressão do VEGF, sugerindo uma possível regulação da expressão do VEGF 

pela via COX-2. Então, os inibidores da COX podem ter efeitos antiangiogênico e antitumoral 

sobre os cânceres, como os da parte superior aereo- trato digestivo, sugerindo novas 

estratégias terapêuticas para o tratamento e prevenção de câncer em seres humanos, 

principalmente os CECP. 

 Produtos naturais vêm contribuindo sobremaneira para a descoberta de novas drogas 

de interesse para a saúde. Potentes moléculas anti-angiogênicas já foram identificadas em 

fontes alimentares, o que sugere que uma dieta direcionada para tal controle poderia fornecer 

uma estratégia segura, amplamente disponível, e inovadora para a prevenção dessa patologia. 

Catequinas do chá verde (previne a mutagênese, tumorgênese, a invasão do câncer, metástase 

e a angiogênese inibindo a ação do VEGF), o Reveratrol das uvas (inibe a expressão do 

VEGF), o Omega 3 das sardinhas e salmão (regula a produção de angiopoitina-2, um ligante 

associado ao receptor tirosina Tie quinase que desempenha um papel regulador na homeostase 

vascular e manutenção de repouso das células endoteliais adultas e também da montagem e 

maturação das células indiferenciadas em vasos), são exemplos de substâncias encontradas 

nos alimentos que previnem o câncer (WILLIAN et al., 2011; COOK e FIGG, 2010).

 Classicamente, sabe-se que a angiogênese tumoral pode ser inibida diretamente por 

agentes anti-angiogênicos sobre as células endoteliais. Estratégias anti-tumorais alternativas 

com alvo em células alternativas mural, do estroma, hematopoiética, ou do próprio tumor, que 

estimulam a angiogênese indiretamente, passam a ter uma maior atenção. 
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 Inibidores do VEGF - induz a regressão dos vasos sanguíneos e linfáticos, promovem 

a normalização vascular, inibe o recrutamento de células progenitoras endoteliais e de 

hepatócitos. Os inibidores do PDGF possuem como alvo as células mural, do estroma e os 

vasos desestabilizados- induz a diminuição da produção de fatores pró-angiogênicos, 

citocinas progenitoras e diminuição da pressão do fluído intersticial, o que permite o 

direcionamento de medicamentos anti-tumor. Os inibidores do VEGFr1 e os antagonistas das 

quimiocinas, possuem como alvo as células hematopoiéticas, reduzindo a infiltração de 

fatores pró-angiogênicos derivados da medula óssea e leucócitos maduros, bem como 

estimula a produção de inibidores endógenos angiogênicos pelas células dendríticas. Por fim, 

os agentes com alvo direto às células tumorais (quimioterapia, radioterapia e agentes 

biológicos) (CARMELIET, 2005).

 O CD34 é uma glicoproteína transmembrana altamente glicosilada, que se expressa na 

superfície de células troncos progenitoras linfo-hematopoiéticas, de pequenos vasos em 

células endoteliais, fibroblastos e algumas células embrionárias fetal e em tecido nervoso 

maduro. A expressão do antígeno CD34 é maior nas células tronco mais primitivas sendo 

muito utilizada para se diferenciar linhagens progenitoras de vasos. O domínio citoplasmático 

do CD34 tem um parte intra-celular que contém regiões consenso para proteína C quinase 

ativada fosforilação (PKC), bem como regiões de consenso para sítios de fosforilação - 

treonina, serina e tirosina (SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, 2011).

 Atualmente, essa molécula vem sendo utilizada em estudos, como marcadores de 

angiogênese em diversas lesões e tumores tais quais os líquen plano, câncer de pulmão e 

carcinoma espinocelular de laringe e boca  (TANAKA et al., 2001; JOO et al., 2002; 

VERMEULEN et  al., 2002; ASCANI et al., 2005; SCARDINA et al., 2009; RODRIGO et al., 

2009).
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2.2.4 Tratamento

O tratamento do doente com câncer bucal envolve uma equipe multidisciplinar que 

deve trabalhar integrada objetivando eliminação da doença com manutenção da qualidade de 

vida do paciente. Fazem parte dessa equipe de profissionais: cirurgiões-dentistas, médicos 

(cirurgiões de cabeça e pescoço, cirurgiões plásticos, oncologistas, radioterapeutas), 

enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais, sem destacar 

nenhuma dessas figuras - todas, em suas áreas de competência, trabalham e cooperam no 

atendimento ao paciente (ALMEIDA et al., 2004).

O tratamento do CEC depende do seu estadiamento, estágio I, II, III e IV. Consistindo 

desde a remoção da lesão com margens de segurança de 1,5cm de diâmetro, esvaziamentos 

ganglionares, até hemissecções ou secções completas de estruturas como língua, mandíbula, 

maxila, associado muitas vezes à radioterapia.

Em primeiro lugar, os tumores em estágios iniciais (I e II) são tratados com cirurgia ou 

radioterapia, ou ambas, para um controle local, objetivando alcançar taxas de sobrevivência. 

Caso ocorra, de no pós-operatório as margens cirúrgicas estiverem presentes, ou houver 

invasão perineural ou linfática pode-se optar pelo uso da radiação. Já os tumores em estágios 

(III e IV), podem exigir modalidade multi-terapia com cirurgia, radiação e quimioterapia, que, 

infelizmente, pode resultar em uma morbidade muito alta. (POSNER, 2010)

Assim, levando-se em conta o poder agressivo e mutilador do ameloblastoma e 

carcinoma espinocelular, somado às elevadas taxas de incidência e mortalidade que o câncer 

de boca apresenta, faz-se necessário estudar a histopatologia dessas lesões em âmbito 
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imunológico afim de tentar proporcionar, de forma mais fiel, um melhor prognóstico para 

essas doenças.

2.3 CÉLULAS DE LANGERHANS

2.3.1 Conceito, morfologia e constituição

As células de Langerhans (CLs) fazem parte da família das células dendríticas, 

originadas na medula óssea, sendo denominadas assim por estarem presentes em maior 

quantidade na epiderme e mucosa. Fazendo parte ainda da família de células dendríticas 

encontram-se as células interdigitantes e foliculares. Diferentemente das células de 

Langerhans, as células interdigitantes e foliculares estão presentes, respectivamente, no córtex 

dos nódulos linfáticos e baço bem como em centros germinativos, tonsilas e também no baço. 

Fazem parte ainda da família de células dendríticas um grupo de células chamadas “Veiled 

Cells” encontradas em proximidade com vasos sanguíneos periféricos (WOOD et al., 1985; 

PINKUS, 1997).

Descoberta em 1868 por um estudante de medicina interessado em anatomia de 

inervação epitelial, Paul Langerhans, que descreveu pela primeira vez uma população celular 

com aspectos dendríticos localizada em epitélio escamoso e na camada suprabasal, através da 

técnica de impregnação por ouro. Por muito tempo, pensava-se que essas células poderiam ser 

células ectodérmicas, artefatos, melanócitos ou elementos neurais como células de Schwann. 

Apenas no final do século passado as células de Langerhans foram aceitas como integrantes 

do sistema de células dendríticas apresentadoras de antígenos (LOMBARDI, HAUSER, 

BUDTZ-JORGENSEN , 1993). 
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Essas células são apresentadoras de antígeno profissionais que se localizam 

preferencialmente na epiderme e constituem em torno de 3% de todas as células epidérmicas 

(BABI, 1998). Estão presentes em epitélio estratificado escamoso, onde se encontram 

largamente distribuídas na camada basal e suprabasal desse epitélio, incluindo tecidos de 

boca, orofaringe e esôfago (CUTLER, JOTWAN, 2004).

Uma possível explicação para a presença dessas células na epiderme e mucosa é 

apresentada por Holiková et al. (2001) que mostram a importância da primeira linha de defesa 

contra invasão bacteriana devido a sua especial configuração e maquinaria de captura e 

apresentação antigênica.

Para alguns autores como Vandenabeele e Wu (1999), Shortman (2000) e Romani 

(2003) já está estabelecido que a origem das células dendríticas advém da medula óssea, no 

entanto, pesquisas em ratos e humanos apontam para a possibilidade de subtipos dessas 

células serem originados de precursores linfóides. Em ratos, as células dendríticas se 

desenvolvem sobre influência de macrófagos granulócitos (GM)-CSF; em humanos o 

precursor CD34 que possui potencial para se diferenciar em células dendríticas ou monócito/

macrófago, sobre influência do GM-CSF, IL-3 e TNFα  potencializam a expressão do CD1a, 

diferenciando assim em Células de Langerhans. A diferenciação em CD1a para células de 

Langerhans parece ser dependente também do fator de crescimento transformante β (TGFβ).

O maior argumento a favor da existência de uma linhagem de célula dendrítica 

proveniente do sistema linfóide provém de estudos em ratos. Tem sido demonstrado em 

laboratório que precursores jovens de células T, encontrados em timo de ratos adultos 

possuem um potencial para gerar não apenas células T, mas também células B, células natural 

killer (NK) e surpreendentemente, células dendríticas (VANDENABEELE, WU, 1999). 
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O impacto das células dendríticas sobre o sistema imune não está limitado apenas à 

apresentação de antígenos aos linfócitos T. Tem sido relatada sua atuação na promoção da 

diferenciação de plasmócitos a partir de linfócitos B. Além disso, as células dendríticas 

funcionam como instrumento direcionador de linfócitos T helper na definição da resposta 

imune Th1 ou Th2. Essa diferenciação também dependerá das citocinas a que essas células 

apresentadoras estarão expostas quando da ligação com os antígenos ou haptenos e sobre 

processo de maturação (HOLÍKOVÁ et al., 2001).

As células de Langerhans além de apresentarem aparelho de Golgi desenvolvido, 

núcleo denteado ou lobulado, ausência de melanossomas, desmossomas e tonofilamentos, 

possuem como característica patognomônica, os chamados grânulos de Birbeck. Esses 

grânulos parecem estar relacionados à captura e apresentação de antígenos e são constituídos 

por estruturas tubulares rígidas, em forma de raquete de tênis, sendo constituída interiormente 

por um material fracamente eletrodenso (BABI, 1998; RUIZ, 2003; LINS et al., 2003; 

ROMANI, 2003).

Para Lombardi, Hauser e Jorgensen (1993) existem dois tipos de células de 

Langerhans, o tipo 1 apresenta muitos prolongamentos dendríticos, com citoplasma 

eletrolúcido, numerosos grânulos de Birbeck e usualmente são encontrados na camada 

suprabasal do epitélio, já o tipo 2 possuem poucos dendritos, um citoplasma mais eletro-

denso, poucos grânulos de Birbeck e usualmente localizados na camada basal.

De acordo com Lins et al. (2003), a morfologia dessas células dendríticas encontra-se 

na dependência do seu grau de maturação. A forma madura caracteriza-se por seu aspecto 

irregular, estrelado e com prolongamentos citoplasmáticos longos e delgados, enquanto a 

forma imatura apresenta-se mais regular com formato arredondado e com pouca quantidade 

ou ausência de prolongamentos dendríticos.
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As células de Langerhans expressam alguns marcadores de superfícies tais como 

HLA-DR, um antígeno de apresentação. E expressa também o CD29, que é um sistema de 

ancoragem de adesão celular bem como ICAM-1 e a proteína S-100. No entanto, essas células 

expressam altos níveis de marcadores como CD1a, langerina e E-caderina; que não são 

encontradas em outros tipos de células dendríticas da derme e espaço intersticial de outros 

órgãos (LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-JORGENSEN, 1993; WATTS, AMIGORENA, 

2000).

2.3.2 Função

Muitas células do sistema imune são conhecidas atualmente. Acredita-se que as 

células de Langerhans tenham sido as últimas a serem descobertas. Essas células servem de 

“sentinelas” na mucosa, alertando o sistema imune quando da invasão de patógenos. Estão 

envolvidas em diversas doenças incluindo dermatite atópica, mielomas, linfomas de mucosa 

gástrica, histiocitose, líquen plano oral, queilite actínica e mais recentemente estudadas em 

cistos odontogênicos (REYNOLDS et al., 1995; KOBAYASHI et al., 1998; DABADGHO et 

al., 1998; BABI, 1998; AL-DHAHIR, ALASHARI, FISHER, 1999; SANTOS, 2000; 

SUZUKI et al., 2001; CUTLER, JOTWAN, 2004; RUIZ, 2004;  CUTLER, JOTWAN, 2004; 

SANTOS et al, 2007).

As células de Langerhans estão fixas nos tecidos epiteliais, pois interagem com 

queratinócitos basais e suprabasais através da E-caderina (molécula de adesão celular). Essa 

molécula é regulada positivamente pela citocina TGF-α (LINS et al., 2003). 

As CLs agem como apresentadoras de antígenos (APC - células apresentadoras de 

antígeno), durante a indução de uma resposta imune. Esse processo de apresentação 
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antigênica pode ser resumido, segundo Babi (1998), Watts e Amigorena (2000) da seguinte 

forma: a célula apresentadora de antígeno internaliza as partículas a serem apresentadas e as 

digerem mediante sua maquinaria enzimática que reduzem os antígenos a peptídeos com 

poucas cadeias de aminoácidos. Esses peptídeos se integram à membrana celular 

apresentadora de antígeno associando-se ao complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC) de classe II.

Essa associação, peptídeo/MHC permitirá ou não o reconhecimento desse peptídeo por 

parte de receptor de antígeno no linfócito T (LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-

JORGENSEN, 1993). Assim, os linfócitos ativam-se e diferenciam-se produzindo diferentes 

citocinas que irão coordenar toda resposta imune celular e humoral. O endereçamento dessas 

CLs ao linfonodo para apresentar aos LTs antígenos tumorais depende de algumas 

quimiocinas, principalmente a CCR7, e até de fragmentos do sistema complemento como o 

C3a e C5a que possam estar no microambiente, já que as CDs possuem recpetores para tais 

fragmentos, na superfície de sua membrana celular (RAMAN et al., 2007; LI et al., 2011).

Para Cella et al. (1997), são os derivados microbianos e citocinas que permitem uma 

aceleração do processo que conduz a apresentação de peptídeos associados a MHC de classe 

II na superfície das células dendríticas. Sendo assim, um acúmulo dessas células de 

Langerhans, proporcionado por uma resposta imuno-inflamatória tumoral,  e  

secundariamente, associado ou não a infecção bacteriana (lesões ulceradas  são características 

de lesões cancerosas intra bucal - meio contaminado), poderá estimular o desenvolvimento de 

tumores benignos e malignos através de uma consequente destruição óssea e estímulo 

mitótico, proporcionados pela produção de citocinas. 

As células de Langerhans, como células dendríticas parecem estar envolvidas no 

mecanismo de tolerância imunológica periférica. Segundo Mellman e Clausen (2010), essas 
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células podem amadurecer mesmo na ausência de antígenos, através de um estímulo 

endógeno, pela ativação da via da B-catenina (controla genes de transcrição das células T) 

estimulando a produção de citocinas imunossupressoras por linfócitos T reguladores ativados 

na interação dessas células dentríticas maduras sobre os LT Naive nos linfonodos.  

2.3.3 Marcador antigênico

   Por muitos anos, acreditava-se que os Linfócitos T reconheciam peptídeos 

antigênicos apenas quando apresentados pelo complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC) classe I ou classe II. Recentemente, está sendo esclarecido o envolvimento de uma 

variedade de lipídeos e glicolipídeos que também proporcionam uma resposta em células T. 

Essa forma de defesa imune celular é mediada por uma família de moléculas de lipídeos 

ligantes e apresentadoras denominadas de CD1. A molécula CD1 representa um pequeno a 

moderado tamanho de β2-microglobulina associado à proteína trans-membrana semelhante às 

moléculas de MHC classe I e Classe II. Esse marcador é encontrado em mamíferos e controla 

o desenvolvimento e função de populações de células T que participam na resposta imune 

inata e adaptativa no reconhecimento de antígenos lipídicos próprios ou estranhos 

(DUTRONC, PORCELLI, 2002).

Cernadas et al. (2009) mostraram que células dendríticas (CDs) CD1a + produzem 

quantidades significativas de IL-12, o que pode polarizar a resposta de LT CD4 + Naive  para 

a um fenótipo Th1. Em contraste,CD CD1a-, não produzem significativa quantidades de 

IL-12. Isso sugere que a molécula CD1a, pode ser expressada ou não, sendo um marcador 

mielóide de CD que possuem uma importante fonte de células T CD4 IL-12 e Th1 +  no 

homem.
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Em humanos, existem cinco subclasses de CD1 que são CD1a, CD1b, CD1c, CD1d e 

CD1e. Baseado em sequências homólogas, sítios de expressão e função, essas subclasses são 

agrupadas em grupos. O CD1a, CD1b e CD1c fazem parte do grupo 1, o CD1d compreende o 

grupo 2 e o CD1e que ainda não tem sido exaustivamente estudado, caracteriza o grupo 3. O 

CD1a é expresso apenas em membrana plasmática de monócitos sanguíneos derivados de 

células dendríticas e em Células de Langerhans (DUTRONC, PORCELLI, 2002).

Para Pena-Cruz et al. (2003) entre as isoformas de CD1, o CD1a é uma molécula 

predominantemente expressa em células de Langerhans na epiderme, bem como no epitélio 

de certos tecidos como brônquios, gengiva, conjuntiva, vagina e cérvix. Devido às células de 

Langerhans serem células apresentadoras de antígeno profissionais que expressam 

predominantemente moléculas de CD1a, esses autores hipotetizaram que essas células talvez 

atuem no mecanismo de resposta direta das células T não apenas através de antígenos de 

superfície peptídicas, mas também através de antígenos de superfície lipídicos, derivados 

principalmente de micróbios e ceramidas sintetizadas endogenamente.

Recentemente, avaliando a presença das células de Langerhans em tecidos humanos de 

gengiva, Séguier et al. (2003) utilizaram um novo marcador para essa célula denominado 

Langerin (CD207), localizada subcelularmente, nos grânulos de Birbeck. Esse anticorpo 

monoclonal é uma proteína específica das CLs, cálcio dependente e responsável pela 

formação dos grânulos de Birbeck. Propondo-se a investigar, in situ, a quantidade desse 

marcador e compará-lo com o CD1a, os autores encontraram um aumento significante de 

CD1a ligado às células de Langerhans, quando comparada à molécula Langerin ligado à 

mesma célula. Os autores interpretaram esses achados hipotetizando que existe uma 

heterogeneidade fenotípica de CL na gengiva e que estudos sobre esse assunto são essenciais 

para um melhor entendimento das células dendríticas.
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 A langerina, é uma molécula de membrana tipo II, Lectina C, conhecida por ser 

expressa, exclusivamente, por CLs e reconhecer resíduos manoses  através da sua 

conformação de carboidrato de simples domínio.  Também, podendo ser encontrada no meio 

intracelular em associação com grânulos de Birbeck (MIZUMOTO e TAKASHIMA, 2004).

 As CLs foram identificadas, inicialmente, por expressar altos níveis de CD1a,  que 

compartilham a capacidade de apresentar antígenos lipídicos microbianos às células T. 

Também, as CLs são as únicas células conhecidas por expressar a langerina (CD207), como 

visto anteriormente, uma lectina tipo C que é suficiente para induzir a formação de grânulos 

de Birbeck. Estas características próprias das CLs sugeriram que essas células especialmente 

expressem a langerina em superfície celular, para capturar antígenos, em particular na camada 

superficial da epiderme, e que pelo menos alguns desses antígenos podem ser apresentados, 

em compartilhamento com CD1a, para  as células T (HUNGER et al, 2004; MIZUMOTO, 

TAKASHIMA, 2004) (Figura. 3).

 

 

 

Figura 3: Interrelação entre receptores CD1a e CD207 na apresentação de antígenos. 
Mizumoto e Takashima, 2004. Adaptado
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 Souto et al. (2011), em seu estudo sobre o efeito do tabagismo na distribuição 

quantitativa das células de Langerhans e das células dendríticas, nas células de tecido 

gengival de indivíduos com gengivite crônica, descobriu que, os fumantes tenderam a 

apresentar menor densidade de infiltrados inflamatórios de células CD1a+  no epitélio 

sulcular e lâmina própria. Isso se deve ao fato das células de Langerhans e as células 

dendríticas serem essenciais na determinação da resposta do Th1/Th2 em tecidos 

periodontais, podendo distinguir a diferença da evolução da doença periodontal entre 

indivíduos fumantes e não fumantes. Outro estudo realizado por Cury  et al. (2008), teve como 

objetivo comparar quantitativamente a distribuição de células de Langerhans (CD1a+) e 

células dendriticas intersticial (fator XIIIa+), na periodontite crônica e na gengivite. Foi 

avaliado que no epitélio oral e na lâmina própria, o número de CD1a+  e células dendríticas 

intersticiais foram mais significantes na gengivite do que na periodontite.

Em um estudo realizado por Orti-Raduan et al. (2009), foi observado que, através da 

técnica de imunocoloração com o anticorpo anti-CD1a na mucosa bucal, dentre os pacientes 

que foram submetidos a transplante de medula óssea, aqueles que desenvolveram a Doença 

Enxerto-Versus-Hospedeiro (DEVH) apresentaram um maior numero de células de 

Langerhans, seguido por pacientes transplantados que não desenvolveram a DEVH. Aqueles 

que não se submeteram ao transplante de medula óssea apresentaram estatisticamente um 

número menor de células de Langerhans dentre os demais.
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2.3.4 Célula de Langerhans x Lesões Bucais

A infecção do organismo pelo HIV caracteriza-se pela depleção seletiva de Linfócitos 

T CD4, sugerindo um tropismo específico e efeito citopático desse vírus para com essa 

subclasse de células T. Em adição aos linfócitos T e monócitos-macrófagos, outras células 

como as da família dendrítica, células de Langerhans e foliculares, também têm sido relatados 

na literatura como possíveis alvos de infecção do HIV (CHOU et al., 2000).

Depois de fagocitado, o antígeno é processado e enviado para a membrana celular 

onde será apresentado à célula T. As células dendríticas participam do mecanismo de doenças 

auto-imunes e virais onde a AIDS aparece como uma das mais relevantes (CORONATO et al., 

1998; ZAMBRUNO et al., 1995).

Devido à sua localização na epiderme e nas mucosas oral, vaginal e epitélio cervical, 

existe uma forte possibilidade que um antígeno que entre no corpo e atravesse o epitélio 

venha a ter contato com uma célula de Langerhans (CORONATO et al., 1998; ZAMBRUNO 

et al., 1995). 

Assim, Sporri et al. (1994) e Belsito et al. (1984) mostraram uma significante redução 

do número de CD1a na mucosa oral de pacientes HIV-1 soropositivos em comparação com os 

soronegativos. Esse achado induziu à suposição de que as frequentes desordens na mucosa 

oral desses pacientes infectados possam, em parte, estar relacionadas à redução do número e 

função das células de Langerhans.

O vírus da AIDS, além de diminuir o número de células de Langerhans, possui a 

capacidade de usar essas células dendríticas para se transportar e se transferir para as células 

T ativadas nos linfonodos, o que parece ser indispensável para a patogênese dessa infecção 

viral. (TURVILLE et al., 2002; CHOU et al., 2000).
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De acordo com Knight et al. (1990) as células dendríticas expostas ao HIV “in vitro” 

ou “in vivo” falhavam na apresentação de outros antígenos ou mitógenos na estimulação das 

células T. Infecção, depleção e disfunção das células dendríticas em pacientes HIV soro 

positivos existe mesmo em indivíduos assintomáticos e precede o aparecimento dos defeitos 

nas células T. Dessa forma, os autores especulam que a perda funcional das células 

dendríticas apresentadoras de antígenos, parece ser fundamental na falha de recrutamento e 

ativação dos Linfócitos T na resposta imune. 

Uma das doenças mais relacionada às células de Langerhans é a Histiocitose. 

Caracteriza-se por ser uma doença rara que acomete preferencialmente crianças e adultos 

jovens, onde há proliferação de células de Langerhans com citoplasma eosinofílico. Lesões 

crônicas localizadas da Histiocitose de células de Langerhans acometem pessoas de todas as 

idades, frequentemente, aparecendo como granuloma eosinofílico monostótico ou poliostótico 

envolvendo ocasionalmente os tecidos moles, incluindo aqueles da boca (AL-DHAHIR; 

ALASHARI; FISHER, 1999; ECKARDT; SCHULTZE, 2003; PRINGLE et al., 1992; 

MILIÁN et al., 2001; BARTNICK et al., 2002; TAKAHASHI et al., 2003; SIESSEGGER et 

al., 2002).

Estudos têm mostrado a participação das células de Langerhans no tecido gengival 

sadio, bem como em processos inflamatórios gengivais originados da placa bacteriana. 

Reichhardt et al. (1991), estudando a presença de CL na gengiva inflamada através da técnica 

imuno-histoqímica para proteína S-100, demonstraram um aumento dessas células de acordo 

com o grau de inflamação. Os autores postularam que os antígenos da placa bacteriana 

penetram no epitélio estimulando as CL a captarem esses “agressores”, apresentando-os aos 

Linfócitos T e ativando a resposta imune mediada por células.
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Um estudo imuno-histoquímico, usando morfometria por análise de imagem 

automatizada para determinar achados morfológicos da CL através de CD1a em gengivas 

saudáveis e inflamadas de acordo com a localização superior do epitélio e membrana basal, 

foi proposto por Sérguier et al. (2000). Foram utilizados 11 controles saudáveis, 8 pacientes 

com gengivite e 12 pacientes com periodontite crônica severa. Os resultados mostraram que 

na membrana basal de todos os grupos experimentais, o perímetro e a superfície de células de 

Langerhans marcadas positivamente ao CD1a estavam significativamente diminuídos 

(P<0,005) quando comparado com aqueles na parte superior do epitélio do mesmo grupo. As 

células marcadas positivamente para o CD1a mostraram-se significativamente mais 

arredondadas (P<0,005), quando localizadas perto da membrana basal. No grupo com 

periodontite, o perímetro, superfície e diâmetro equivalente do CL/CD1a estavam 

significativamente diminuídos (P<0,05) e o fator forma significativamente aumentado 

(P<0,05) quando comparado com a região superficial do epitélio do grupo controle. 

Sugerindo assim, que a forma irregular, mais dendrítica da célula de Langerhans parece 

indicar atividade celular de defesa, enquanto a forma mais arredondada e o tamanho 

diminuído indicam períodos de quiescência celular.

Dereka et al. (2004) avaliaram a expressão do Fator XIIIa+ e  a proteína S-100 para 

identificar células de Langerhans em epitélio gengival e tecido conjuntivo de bolsas 

periodontais antes e após a terapia não cirúrgica. Foram utilizados três grupos. O primeiro 

representou o controle, formado por pacientes com bolsas periodontais de 4-5mm e maior ou 

igual a 6mm sem tratamento periodontal. O segundo grupo constituiu-se de pacientes 

submetidos à remoção de placa e cálculo, com biópsia realizada um mês após esse tratamento. 

O terceiro era composto de pacientes submetidos à raspagem e alisamento radicular, também 

com biópsia programada para um mês após o tratamento, em bolsas periodontais maiores ou 
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iguais a 6mm. O tecido removido para a análise imuno-histoquímica foi o da gengiva palatina. 

O Fator XIIIa+ mostrou-se reduzido quando comparado ao grupo controle e os grupos 

submetidos a remoção de placa, cálculo, instruções de higiene oral, alisamento e raspagem 

radicular, em dentes com bolsas periodontais de 4-5mm de profundidade, mas não naqueles 

com profundidade maior ou igual a 6mm. Já a proteína S-100 mostrou-se diminuída após 

tratamento periodontal em bolsas com profundidade de sondagem maior ou igual a 6mm. 

Esses resultados refletem a tendência na redução dessas subpopulações de células dendríticas 

após a terapia periodontal não cirúrgica.

Gunhan et al. (1996) estudaram o número de CL gengivais em pacientes possuidores 

de Diabetes Mellitus tipo I em comparação com indivíduos sem alterações sistêmicas usando 

métodos imuno-histoquímicos. Foram realizadas 20 biópsias gengivais em pacientes com 

diabetes e 10 biópsias em pacientes sadios, durante extrações de pré-molares com finalidade 

ortodôntica. Através da utilização do anticorpo anti-CD1a, os autores observaram um 

aumento na imunomarcação de tecidos biopsiados de pacientes com diabetes mellitus tipo I. 

Esse aumento não estava relacionado com o tempo da diabetes, mas mostrou-se proporcional 

à densidade do infiltrado inflamatório subepitelial. Esses achados sugerem que as células de 

Langerhans estão envolvidas no desenvolvimento da gengivite diabética.

Sabendo-se que os fotopolimerizadores são muito utilizados na clínica odontológica 

para confecções de restaurações dentárias, Hogarth e Newcomb (1983) estudaram o efeito das 

radiações ultravioletas de onda longa (UVA) em células de Langerhans de tecidos gengivais. 

Para isso, os autores utilizaram mucosa alveolar e labial de ratos albinos que foram 

submetidos a uma simples aplicação de cinco minutos de radiação através de um sistema 

Elipar e Caulk, aparelhos de lâmpada halógena de tungstênio que produzem uma emissão 

contínua de comprimento de onda. Foi utilizada uma dose de 20J/cm2, com um comprimento 
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de onda de 340-390nm. Os autores utilizaram uma técnica de reação enzimática pela ATPase 

e encontraram consideráveis alterações morfológicas e quantidades reduzidas dessas células 

nos grupos irradiados. Essas alterações parecem ser reversíveis já que de 12 horas a uma 

semana a quantidade e a forma celular tenderam a se normalizar. 

Alterações em células de Langerhans também foram identificadas quando da 

utilização de irradiação ultravioleta de ondas curtas (UVB). Sugihara, Okamoto, Horio (2005) 

estudaram o efeito da irradiação UVB sobre a interação de células dendríticas/células de 

Langerhans com células T utilizando a fascina. Essa irradiação reduziu a capacidade das 

células dendríticas, derivadas da medula óssea, de se unirem às células T CD4+. A polarização 

da fascina e dos filamentos de actina proporciona o contato entre esses dois tipos celulares. 

Assim, os autores sugerem que a supressão da fascina pela irradiação UVB desregula a 

estruturação do citoesqueleto e da apresentação antigênica em CD e CL.

Essas células também foram estudadas em granulomas dentários e cistos radiculares 

por Santos et al. (2007). Os granulomas dentários e cistos radiculares representam lesões 

periapicais crônicas que, frequentemente, acometem os ossos maxilares causados comumente 

pela infecção dos condutos radiculares, proporcionada pela cárie. Nesse estudo, os autores 

analisaram a expressão das células de Langerhans, utilizando a técnica de imuno-histoquímica 

para o marcador CD1a em 18 casos de granuloma dentário (GD) e 26 casos de cisto radicular 

(CR). Essas células dendríticas foram observadas em 11,1% dos granulomas dentários e em 

69,2% dos cistos radiculares, mostrando correlação estatisticamente significante (p-

valor=0,000 Teste de Fisher). Os autores concluíram que as células de Langerhans parecem 

influenciar na imunopatogênese das lesões periapicais estudadas, principalmente nos cistos 

radiculares.
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As células de Langerhans também têm sido estudadas em neoplasias, sendo a presença 

dessa linhagem celular correlacionada com um melhor prognóstico (PINTO JR et al., 1994). 

Albuquerque Jr et al. (2003), analisando imuno-histoquimicamente 32 casos de 

carcinoma escamocelular de boca correlacionaram a expressão imuno-histoquímica das 

proteínas c-erb-2, proto-oncogene marcador para proliferação celular e S-100, marcador para 

células de Langerhans com a graduação histológica e localização anatômica do tumor. Os 

autores encontraram uma maior expressão da oncoproteína c-erb-2 em tumores localizados na 

borda lateral de língua e uma relação quantitativa indireta das células de Langerhans com a 

severidade dos carcinomas. 

A presença das células de Langerhans em adenocarcinomas e carcinomas 

espinocelulares de pulmão foi pesquisada por Miyagi et al. (2001) com o intuito de esclarecer 

as implicações prognósticas em pacientes infectados pelo papilomavírus humano (HPV). As 

células de Langerhans foram identificadas através da técnica imuno-histoquímica usando os 

anticorpos contra S-100 e CD1a. Já o papilomavírus foi identificado através da cadeia de 

reação da polimerase (PCR) e hibridização. A infecção pelo HPV foi identificada em 19,4% 

dos casos de adenocarcinomas e 49,2% de carcinomas espinocelulares estudados. Em todos os 

casos de infecção pelo papilomavírus um grande número de células de Langerhans foi 

encontrado (mais de 100 por campo). Os casos onde não houve infecção pelo HPV, 

entretanto, encontraram-se poucas CLs (10 por campo). Os casos de adenocarcinomas e 

carcinomas espinocelulares infectados pelo HPV tenderam a ter um melhor prognóstico, 

levando os autores a concluírem que o grande número de CLs presentes em tumores causados 

pelo HPV contribui para um melhor prognóstico em câncer de pulmão.

Sarcomas também têm sido relacionados às células dendríticas. O sarcoma de células 

dendríticas foliculares (SSCDF) é uma neoplasia maligna rara que exibe diferenciação para 
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células foliculares dendríticas (SANTOS et al., 2005). Mais frequentemente acomete 

linfonodos, mas pode acometer também sítios extranodais como a boca (MARTINS et al., 

2004). O principal diagnóstico diferencial, porém, se faz com o sarcoma de células dendríticas 

interdigitantes, sendo que o aspecto morfológico é indistinto e o imunofenotípico faz o 

diferencial, pois este exibe imunorreatividade para proteína S100 e vimentina e negatividade 

para marcadores das células dendríticas foliculares (CD21, CD23 e CD35).

O VEGF é conhecido por ser produzido por muitos tumores humanos, bem como 

ameloblastomas e carcinomas espinocelulares, possuindo grande importância no mecanismo 

de neovascularização dessas lesões (KUMAMOTO; OHKI; OOYA, 2002; NAKAZATO et 

al., 2006). Em adição, alguns estudos têm mostrado uma relação entre esse fator de 

crescimento e células dendríticas (CD). Estudos como os de Ishida et al. (1999) e Inoshima et 

al., (2002), mostram que o VEGF parece inibir a maturação das células dendríticas. Esses 

últimos mostraram que grupos de pacientes com alta expressão de VGEF e baixa infiltração 

de células dendríticas possuíam pior prognóstico para o carcinoma espinocelular de língua, 

quando comparado com os pacientes que possuíam baixa expressão de VEGF e alta 

infiltração de células dendríticas, melhor prognóstico.

Estudos como os de Feller et al. (2010), mostram que a infecção pelo papilomavírus 

humano (HPV) em boca e orofaringe pode ser adquirido por por uma variedade de formas 

sociais de transmissão, bem como pelo sexo oral. O HPV-16 está presente no genótipo dos 

carcinomas espinocelulares de boca e orofaringe. Para esses autores, ele tem um papel 

etiológico e essencial no desenvolvimento desses carcinomas que estão presentes em um 

conjunto de indivíduos que são tipicamente mais jovens, estão mais envolvidos com 

comportamento de alto risco sexual, e têm maior título de anticorpos séricos para o HPV-16. 

Porém, em adenocarcinomas e carcinomas espinocelulares de pulmão, a presença de células 
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de Langerhans associadas à presença do HPV parece ser um achado de melhor prognóstico 

clínico.

Dessa forma, parece que as as células de Langerhans possuem funções distintas em 

diversas patologias não só relacionada à apresentação de antígenos aos linfócitos T, mas 

também atuando ora como agente imunológico de proteção, ora como agente 

imunopatológico, estimulador da doença.
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3. PROPOSIÇÃO

3.1 Objetivo geral

Avaliar e quantificar a presença e distribuição das células de Langerhans e a angiogênese em 

dois tumores: um benigno (ameloblastoma) e um maligno (carcinoma espinocelular), através 

da técnica imuno-histoquímica, visando obter subsídios para um melhor entendimento da 

patogênese dessas lesões.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar as células de Langerhans em ameloblastomas e carcinomas espinocelulares, por 

meio de técnica imuno-histoquímica, usando o anticorpo anti-CD1a e o anticorpo anti-

Langerina (anti-CD207), específicos para tal célula;

- Graduar a densidade de células de Langerhans e comparar com os tipos (unicístico e sólido) 

do ameloblastoma, e com os diferentes graus de malignidade do carcinoma espinocelular 

(bem, moderadamente e pouco diferenciado);

- Testar e comparar a efetividade dos marcadores imuno-histoquímicos anti-CD1a e anti-

CD207 no ameloblastoma e o no carcinoma espinocelular;

- Identificar a microdensidade vascular (MDV) presente no ameloblastoma e  no carcinoma 

espinocelular, bem como comparar com os tipos de ameloblastoma, e graduação de 

malignidade nos carcinomas espinocelulares, através do marcador imuno-histoquímico anti-

CD34;
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- Observar a existência ou não de uma relação entre as células de Langerhans e a angiogênese, 

em cada lesão e entre as duas lesões;

- Relacionar o estadiamento clínico dos carcinomas espinocelulares com a densidade das 

células de Langerhans e microdensidade vascular;

- Verificar o infiltrado inflamatório e compará-lo com a densidade de células de Langerhans e 

microdensidade vascular, em cada lesão.
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4. MATERIAL E MÉTODO

4.1 Seleção dos casos

No presente trabalho foram estudados 25 casos de ameloblastoma e 23 casos de 

carcinoma espinocelular, selecionados dos arquivos do Serviço de Anatomia Patológica da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (FOUFBA), de um Laboratório 

Particular de Histopatologia (SEPAC) e do Serviço de Patologia do Hospital Aristides Maltez, 

registrados no período de 2001 a 2008. Todos os casos foram avaliados e selecionados 

considerando-se os laudos anátomo-patológicos e após confirmação histopatológica realizada 

por um patologista experiente (J.N.S). Como critério de exclusão foram elencados os 

pacientes portadores de tumores secundários, os submetidos a tratamento radioterápico e 

quimioterápico prévio, e os casos que tiveram quantidade diminuta  ou sem qualidade de 

avaliação tecidual. 

4.2 Delineamento da pesquisa

O presente experimento consistiu de estudo de casos, através de uma análise 

morfológica em hematoxilina e eosina (H&E) e uma análise imuno-histoquímica quantitativa. 

A pesquisa foi feita através de exames de cortes histológicos em microscópio de luz composta 

por uma amostra de conveniência.
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4.3 Aspectos éticos da pesquisa

 Todas as cirurgias dos ameloblastomas foram realizadas na Faculdade de Odontologia 

da UFBA e foram previamente consentidas pelos pacientes através de um termo de 

consentimento livre e pré-esclarecido à disciplina de Cirurgia Bucomaxilofacial. Já os casos 

de carcinomas espinocelulares, foram cedidos pelo Hospital Aristides Maltez. Os casos foram 

coletados emblocados em parafina, apenas com referências numéricas do bloco, sexo, idade e 

região acometida, por paciente. Mesmo assim, e sabendo que os blocos de parafina possuíram 

apenas uma identificação numérica, a identidade, o sigilo e a confidencialidade referentes aos 

participantes, foram integralmente preservados. O projeto foi enviado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Aristides Maltez - CEP  / LIGA CONTRA O CÂNCER DO HOSPITAL 

ARISTIDES MALTEZ, sendo aprovado sob o protocolo de número 214/08.

4.4 Análise morfológica

Para essa análise foram realizados cortes de 4µm de espessura do material fixado em 

formol e emblocado em parafina. As lâminas referentes a cada caso e coradas pela (H&E) 

foram submetidas a novo exame histológico sob microscopia de luz (aumento de 400X), onde 

se procurou descrever os principais aspectos morfológicos representativos de cada lesão e a 

classificação quanto o tipo histológico e grau de malignidade, para os ameloblastomas e 

carcinomas espinocelular respectivamente. O infiltrado inflamatório foi classificado em 

discreto, moderado ou intenso, Tsai et al. (2004). 

Após a cololaração com (H&E), o material foi revisado por um experiente patologista 

(J.N.S) e classificado segundo a Organização Mundial de Saúde (Galé et al, 2005). Os 



67

ameloblastomas foram classificados em unicístico e sólido e os carcinomas espinocelulares 

em bem, moderadamente e pouco diferenciados.

4.5 Técnica imuno-histoquímica

A imunomarcação das células de Langerhans foi realizada através do método 

Envision, anticorpo anti-humano produzido em camundongos conjugado com peroxidase (K 

4001, Dako), utilizando-se dois anticorpos monoclonais (anti-CD1a) e (anti-Langerin - 

CD207), e a angiogênese, foi analisada através do marcador anti-CD34, cujo clone, marca, 

diluição, solução recuperadora antigênica e período de incubação estão descritos no quadro 2.

Quadro 2. Clone, especificidade, diluição, tratamento de recuperação antigênica e tempo de 

incubação do anticorpo primário utilizado.

Clone Especificidade Diluição Tratamento Incubação
(MOB363-CD1a)

O10*

Células de 

Langerhans

1:50 EDTA, pH 8. 30 minutos

(CD207) - Langerina

12D6**

Células de 

Langerhans

1:100 CITRATO, pH 6 30 minutos

Anti-CD34 (IgG1)

QBEnd/10***

Células endoteliais 

e vasos imaturos

1:100 CITRATO, pH 6 30 minutos

* DBS

** MONOSAN XTRA

*** SANTA CRUZ

Para a técnica imuno-histoquímica foram realizados cortes de 3µm de espessura a 

partir do material emblocado em parafina. Os cortes foram, então, estendidos em lâminas de 

vidro previamente tratadas e preparadas com adesivo à base de organosilano (3-
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aminopropyltriethoxi-silano, Sigma A 3648, St Louis, MO, USA), e desparafinados em dois 

banhos de xilol por dez minutos cada. Em seguida, foram re-hidratados em álcool absoluto 

duas vezes por cinco minutos cada. E por fim foram lavadas em água destilada.

A recuperação antigênica, para os anticorpos, foi feita com uma solução de EDTA pH 

8 para o anticorpo monoclonal anti-CD1a e com citrato pH 6 para os anticorpos anti-CD207 e 

anti-CD34. Após lavagem em água destilada, etapa final da desparafinização, as lâminas 

foram acondicionadas em cubas de vidro preenchidas com EDTA e citrato a depender do 

anticorpo utilizado, após o aquecimento dessa solução em banho maria até uma temperatura 

constante de 97oC. Cada lâmina possuía dois cortes de tecido, os cortes superiores foram 

destinados à aplicação dos anticorpos e os cortes inferiores para controle negativo dos 

anticorpos, ausência do anticorpo (Ilustração 1). As lâminas ficaram nas soluções 

recuperadoras antigênicas por trinta minutos a 97oC.

Ilustração 1. Disposição dos cortes teciduais em associação com o anticorpo e controle 

negativo.

Anticorpo (anti-CD1a)

Controle
Negativo

Após o tratamento da recuperação antigênica, os cortes foram resfriados à temperatura 

ambiente por vinte minutos, lavados duas vezes em água destilada, secos com papel 

absorvente e demarcados com DAKO-pen. As lâminas foram dispostas em suporte e o 

Anticorpo (anti-CD207)

Controle
Negativo

Anticorpo (anti-CD34)

Controle
Negativo
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bloqueio da peroxidase endógena tecidual foi realizado com o reagente Peroxidase Blocking 

Reagent Ready-to-use, S2001 da DAKO em temperatura ambiente, por dez minutos.

Após essa etapa foi realizada nova lavagem, rinsagem com água destilada com o 

auxílio de uma almotolia, depois lavagem com solução salina tamponada com fosfato (STF) 

(Apêndice), duas vezes por cinco minutos cada, sempre fora do spot. Em seguida as lâminas 

foram secas com papel absorvente.

Os anticorpos foram preparados nas diluições preconizadas através de um diluente 

com agente redutor de background da DAKO (Antibody  Diluente With Background Reducing 

Components). Os anticorpos foram aplicados com auxílio de pipetas de precisão em cada 

corte com um volume de 150µl e incubados a temperatura ambiente por trinta minutos. As 

etapas seguintes foram de lavagem com STF, duas vezes por cinco minutos cada e de 

secagem, com papel absorvente.

Em seguida foi aplicado o polímero com HRP (Envision, DAKO), sobre os spots por 

trinta minutos. Após esse período as lâminas foram novamente lavadas com água destilada, e 

secas com papel absorvente.

A revelação da reação foi feita com diaminobenzidina (DAB - Envision, DAKO), com 

auxílio de uma pipeta Pasteur e incubados por 5 minutos. Posteriormente, as lâminas foram 

lavadas com água destilada com o intuito de parar a reação. As lâminas foram contra-coradas 

com hematoxilina de Meyer por quinze segundos, lavadas com água corrente, e depois com 

água destilada. Por fim, os cortes foram desidratados duas vezes em soluções de álcool 

absoluto, diafanizados em dois banhos de xilol e montados em Permount (Fisher Scintific, 

Fair Lawn, NJ/USA).

Para o controle positivo foi utilizado um granuloma piogênico humano (para os 

anticorpos anti-CD1a e anti-CD207) e placenta (para o anticorpo anti-CD34) com conhecidas 
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positividades para celulas de Langerhans e vasos sanguíneos em todas as reações imuno-

histoquímicas realizadas.

4.6 Exame imuno-histoquímico

Foram considerados positivos aqueles casos onde as células de Langerhans exibiram 

imunomarcação, com coloração amarronzada com morfologia dendrítica ou arredonada, para 

os marcadores anti-CD1a e anti-CD207, e as estruturas vasculares exibiram marcação 

amarronzada circular para o anti- CD34. A análise dessas células marcadas positivamente foi 

realizada por um observador experiente e calibrado através de microscopia de luz (L.C.S.S), 

inicialmente, com um aumento de 200X para identificar as regiões de maior marcação celular 

e de maior vascularização (hot spots). Imagens de 10 campos representativos foram 

adquiridas, e em um aumento de 400X a contagem de células de Langerhans e 

microdensidade vascular (MDV) foram registradas. A microdensidade vascular tecidual foi 

mensurada em mm2 (HOGMO et al., 2009). 

As lâminas foram capturadas para um monitor Super VGA (matriz de 1024x768 dpi), 

a partir de um microscópio de luz (AXIOSTARPLUS, ZEISS, Germany, 2008), no aumento 

de 200X e 400X, sob um foco fixo de clareza de campo, acoplado a um sistema de câmara 

digital (AXIOCAM ICc3, ZEISS, Germany, 2008). Após a captura das imagens foi realizada 

a contagem visual das células marcadas positivamente para CD1a, CD207 e CD34 utilizando 

o sistema operacional Axiovision Rel. 4.8 (ZEISS, Germany, 2008).

Cada célula de Langerhans marcada foi contada como uma unidade e o número médio 

para cada caso foi obtido através da média aritmética (Quadro 3). Também foi obtido um 

valor médio a partir da média aritmética do número das células de Langerhans presentes em 
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todos os tumores. Tumores que apresentaram número médio de células CD1a positivas 

superiores à esta média foram considerados com alta expressão de CLs, enquanto os tumores 

que apresentaram valores inferiores à média foram considerados com baixa expressão de CLs.

Quadro 3. Cálculo de obtenção da média das células CD1a e CD207 positivas por campo 

para cada caso.

Após a marcação imuno-histoquímica foi realizada uma análise qualitativa e 

quantitativa das células imuno reativas aos anticorpos empregados. Para o estudo em questão, 

levou-se em consideração os seguintes parâmetros: positividade da marcação (positiva, 

negativa), localização e densidade da marcação (epitélio [camada basal, intermediária, 

superficial], estroma).

4.7 Análise estatística

Dados clínicos dos tumores e referentes a imunoexpressão dos anticorpos CD1a, 

CD207 e CD34 foram analisados segundo a distribuição da curva normal de Gauss, sendo que 

a análise estatística permitiu concluir que os mesmos distribuíam-se de forma assimétrica. 

Portanto, foram utilizados testes estatísticos não-paramétricos: teste de correlação Spearman 

(para avaliar correlação entre os escores); teste de Mann-Whitney e Kruskall-Wallis (para 

testar diferenças estatísticas de duas ou mais amostras independentes); e teste X2 de Fisher 

Média Artimética = (n° de células CD1a/CD207 + em todos 10 campos) / total de campos
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(para testar associações entre médias de variáveis categóricas). Os resultados foram 

considerados como estatisticamente significantes quando p < 0,05. 



73

5. RESULTADOS

5.1 ARTIGO 1

AVALIAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA DAS  CÉLULAS  DE LANGERHANS  E 

MICRODENSIDADE VASCULAR EM CARCINOMAS ESPINOCELULARES  DE 

BOCA

Autores:

* LUCIANO CINCURÁ SILVA SANTOS

** IVANA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

+ JEAN NUNES DOS SANTOS

++ EDUARDO ANTÔNIO GONÇALVES RAMOS 

# CLARISSA ARAÚJO SILVA GURGEL

## LAIS RUEDA

## RENATA SOUZA

*Doutorando em Imunologia do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 
Bahia. Salvador-Ba.
**Doutora em Imunologia, docente de Imunologia do Instituto de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal da Bahia. Salvador-Ba.
+Doutor em patologia oral, coordenador do Serviço de Anatomopatologia da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Salvador-Ba.
++Doutor em Patologia. Pesquisador da Fundação Osvaldo Cruz - Fiocruz. Salvador-Ba.
#Doutora em Patologia. Pesquisadora da Fundação Osvaldo Cruz - Fiocruz. Savador-Ba.
##Cirurgiãs-dentistas. Pesquisadoras auxiliares da Fundação Osvaldo Cruz - Fiocruz. 

Savador-Ba.

Autor correspondente:

Luciano Cincurá Silva Santos 

Nome: Luciano Cincurá Silva Santos 

Rua João José Rescala, 210. Torre B. Imbuí. Salvador - Ba CEP: 41720000

E-mial: cincuraluc@uol.com.br



74

TÍTULO:

AVALIAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA DAS  CÉLULAS  DE LANGERHANS  E 

MICRODENSIDADE VASCULAR EM CARCINOMAS ESPINOCELULARES  DE 

BOCA



75

Resumo:

Objetivo. Esse estudo objetivou avaliar e correlacionar a microdensidade vascular (MDV) e a 

quantidade de células de Langerhans (CLs) presentes em carcinoma espinocelular de boca 

(CEC). Material e métodos. Vinte e três lesões em blocos parafinados de CEC foram 

analisados através de técnica imunohistoquímica onde foram  empregados dois marcadores, 

anti-CD1a e anti-CD207, para quantificar as células de Langerhans, e o CD34 para avaliar a 

MDV.  Resultados. A imunomarcação para  o CD1a, CD207 e CD34 foi observada em 100% 

dos casos analisados, mostrando uma significante associação estatística (p = 0.0001, Fisher’s 

test). Não foi observado correlação estatística entre MDV e CLs, nem relação entre as 

imunomarcações com a graduação histológica de malignidade. No entanto, a imunomarcação 

pelo CD1a e CD207 tiveram uma correlação estatisticamente significante (p valor= 0,001, 

teste de Spearmann), bem como existiu uma correlação positiva entre MDV e o 

comprometimento de linfonodos. Conclusão. As CLs e a MDV parecem influenciar na 

imunopatogênese do carcinoma espinocelular de boca, apesar de não ter sido encontrado 

correlação estatisticamente significante entre esses dois achados. 

Palavras Chaves. Carcinoma espinocelular de boca, Células de Langerhans, microdensidade 

vascular, imunohistoquímica.
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INTRODUÇÃO

O carcinoma espinocelular (CEC) é uma neoplasia maligna, com grande prevalência 

na região bucal. Inicia-se através de agentes carcinogênicos químicos e biológicos, que 

induzem alterações mutagências e não-mutagênicas nas células normais. Esses agentes são 

capazes de induzir a ativação de protooncogeneses que regulam a proliferação celular e a 

diferenciação celular, a serem transformados em oncogenes que promovem um crescimento 

celular autônomo. Bem como pela a ação sobre o microambiente, reduzindo a adesividade 

celular das lamininas, estímulando a angiogênese e produzindo citocinas inflamatórias 1,2,3. 

As células de Langerhans fazem parte da família das células dendríticas, originadas na 

medula óssea, e estão presentes em maior quantidade na epiderme e mucosa. O impacto das 

células dendríticas sobre o sistema imune não está limitado apenas à apresentação de 

antígenos aos linfócitos T. Tem sido relatada sua atuação na promoção da diferenciação de 

plasmócitos a partir de linfócitos B e instrumento direcionador de linfócitos T auxiliares na 

definição da resposta imune Th1 ou Th2. Essa diferenciação também dependerá das citocinas 

a que essas células apresentadoras estarão expostas quando da ligação com os antígenos ou 

haptenos e sobre processo de maturação 4.

As CDs tem sido pesquisadas e encontradas em várias doenças dermatológicas, 

oncológicas, virais e bucais como leucoplasia, gengivte, queilite actínica, cistos otontogênicos 

e carcinoma espinocelular 5,6,7,8. Além disso, algumas pesquisas relatam a importância da 

microdensidade vascular como fator prognóstico em tumores primários  9,10,2,3,11. Para  Ascani 

et al. 10, o fato de tumores de boca apresentarem uma alta densidade microvascular mostra ou 

induz um raciocínio de maior poder de metástase, sendo um indicador de pior prognóstico. 

Sabendo que as CDs possuem uma ação protetora imune contra tumores carcinomatosos, e 

que a angiogênese é um fator promotor da expansão neoplásica, o presente estudo se propõe a 
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analisar a densidade de células de Langerhans e a microdensidade vascular em carcinoma 

espinocelular de boca.

MÉTODOS

Após a aprovação de um comitê de ética e pesquisa (Hospital Aristides Maltêz), 23 

casos de CEC  foram selecionados do Serviço de Patologia do Hospital Aristides Maltez 

registrados no  período compreendido entre 2001 e 2008. Todos os casos foram avaliados e 

selecionados após revisões anatomopatológicas para confirmação do diagnóstico. Dados 

como sexo, idade, raça, estadiamento da lesão e localização foram coletados e registrados. Os 

pacientes submetidos a radioterapia e/ou quimioterapia prévia foram excluídos da amostra. 

Para a análise morfológica, o material, após fixação em formalina e inclusão em 

parafina, foi cortado com 4-µm de espessura e montado em lâminas de vidro.  A análise em 

hematoxilina e eosina foi realizada para cada caso e submetida a uma nova avaliação 

histológica em microscópio de luz, para descrição e análise dos principais aspectos 

morfológicos representativos, graduação histológica da malignidade (bem diferenciado, 

moderadamente diferenciado e pouco diferenciado). O infiltrado inflamatório foi classificado 

em discreto, moderado e intenso de acordo com a metodologia de Tsai et al.12 

Para a análise imunohistoquímica, o material, após fixação em formalina e inclusão 

em parafina, foi cortado com 3-µm de espessura e montado em lâminas silanizadas. Os cortes 

teciduais foram desparafinizados e os anticorpos monoclonais utilizados foram o anti CD1a 

(Clone MOB363-CD1a, DBS), o anti-CD207 (Clone Langerina 12D6, MONOSAN XTRA) e 

o anti CD34 (Clone IgG1 QBEnd/10, Santa Cruz), através da técnica EnVision HRP System 

(DAKO Corporation, Carpinteria, USA). Para recuperação antigênica dos tecidos a serem 

marcados com o anti CD1a, as seções foram cozidas em EDTA, pH 8,0, a uma temperatura 

constante de 97 o Celsius. A peroxidase endógena foi bloqueada com uma solução de peróxido 
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de hidrogênio, fornecida no kit EnVision, por 10 minutos e as lâminas foram lavadas com 

solução salina de Tris-buffered. Para os tecidos onde os anticorpos anti CD207 e CD34 foram 

utilizados, a recuperação antigênica foi feita com o citrato a um pH de 6,0.

As secções teciduais foram expostas ao anticorpo CD1a, CD207 e CD34 em uma 

diluição de 1:50, 1:100 e 1:100, respectivamente, por um período de 30 minutos em 

temperatura ambiente, com auxílio de um diluente anticorpo para redução de background 

(DAKO Corporation, Carpinteria, USA). As reações imunohistoquímicas foram evidenciadas 

com diaminobenzidina como substrato cromogênico e as lâminas foram contracoloração com 

hematoxilina de Harris. Para o controle positivo foi utilizado um granuloma piogênico 

humano (para os anticorpos anti-CD1a e anti-CD207) e placenta (para o anticorpo anti-CD34) 

com conhecidas positividades para celulas de Langerhans e vasos sanguíneos em todas as 

reações imuno-histoquímicas realizadas. 

A análise dessas células marcadas positivamente foi realizada por um observador 

experiente e calibrado através de microscopia de luz (L.C.S.S), inicialmente, com um 

aumento de 200X para identificar as regiões de maior marcação celular e de maior 

vascularização (hot spots). Imagens de 10 campos representativos foram adquiridos em um 

aumento de 400X e a contagem de células de Langerhans e microdensidade vascular (MDV), 

em 10 campos, foram quantificadas. A microdensidade vascular tecidual foi mensurada em 

mm2 (HOGMO et al. 13) e a densidade das CLs através da média aritimética dos 10 campos 

analisados para cada caso estudado.

Depois de imuno-histoquímica, as células imunorreativas foram analisadas semi 

quantitativamente levando-se em consideração os seguintes parâmetros: presença ou ausência 

de imunomarcação (positivo, negativo), localização (epitélio e conjuntivo) e quantificação de 

densidade. 
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Foram utilizados testes estatísticos não-paramétricos: teste de correlação Spearman, 

teste de Mann-Whitney, Kruskall-Wallis e teste X2 de Fisher. Os resultados foram 

considerados como estatisticamente significantes quando p < 0,05.

RESULTADOS

Dos 23 casos de carcinoma espinocelular estudados, 13 (56,52%) acometeram o sexo 

masculino e 10 (43,48%) o sexo feminino. A idade variou de 40 a 81 anos com média de 

61,43 anos, sendo a sexta década a de maior prevalência. Em relação a raça, 95,23% e 4,77% 

foram pardos e pretos, respectivamente. Quanto à localização, dos 23 casos analisados, 11 

(43,48%) encontravam-se em assoalho de boca, sendo essa a região mais acometida sendo 

seguida do palato duro com 18,18%. 

 Em relação à classificação TNM, que é o atual sistema de estadiamento para o câncer 

bucal, constatou-se que dos 23 casos de carcinoma espinocelular, 19 apresentaram a 

classificação TNM  registrada em prontuário, sendo 68,42% das lesões classificadas em 

Estádio IV e 47,36% apresentavam envolvimento de linfonodos.

Células imunomarcadas com o CD1a, CD207 e CD34 foram identificadas   através da 

coloração amarronzada independentemente da intensidade de marcação.  Essas células 

dendríticas foram observadas em 100% dos carcinomas espinocelulares, mostrando uma 

correlação estatisticamente significante (P<0,001. Teste de Fisher). Comparou-se a correlação 

de imunomarcação, entre o CD1a, CD207 e CD34 em cada grupo (bem, moderadamente e 

pouco diferenciado), sendo observado uma correlação estatisticamente significativa entre o 

CD1a e CD207 em todos os grupos, mas não existiu significância estatística entre CLs e 

MDV (Teste de Spearmann  p=0,001[CD1a - CD207]; p=0,305 [CD1a-CD34]; p=0,987 [CD207-

CD34]). (Tabela 1 e Gráfico1)
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 Apesar de não ter existido uma relação estatística entre MDV e graduação histológica, 

foi encontrada uma relação proporcionalmente direta e significativa para com os pacientes 

que possuíam envolvimento nodal. Já em relação à presença das CLs e comprometimento 

nodal, não foi observada essa relação. (Teste de Mann-Whitney p  valor=0,007 [CD34], 

p=0,781[CD1a] e p=595[CD207]). (Figura A, B, C e D)

Células positivas para CD1a e CD207 mostraram predominantemente uma morfologia 

dendrítica, principalmente na superfície e na região média do epitélio. Dos tumores estudados, 

95,65% apresentaram um infiltrado inflamatório, sendo 82,60% classificados com infiltrado 

inflamatório discreto. Não existiu correlação significativa entre a intensidade inflamatória e 

densidade de CLs (CD1a e CD207), nem entre a DMV (CD34)  (Teste de Spearmnn p  = 

00,276, p= 0,128 e p=0,496).

DISCUSSÃO

Ao rever a literatura pertinente, ainda são poucos os estudos sobre células de 

Langerhans (CLs) e microdensidade vascular (MDV) em tumores odontogênicos e carcinoma 

espinocelular de boca, bem como inexistem quando pensado nessa correlação (CLs x MDV) 

14,15,16 .

Muitos estudos têm utilizado a molécula S-100 como marcador para CLs, mas outros 

marcadores de superfície podem ser usados para a detecção dessas células, como HLA-DR, 

uma molécula apresentadora de antígenos, o CD29, uma molécula de adesão celular, e CD54. 

No entanto, os níveis elevados e expressos em superfície das CLs de CD1a, langerina e 

caderina-E, os tornam marcadores específicos para estas células que não são encontradas em 

outros tipos de células dendríticas16,17,18. Alguns autores também relataram o uso da fascina 

como um marcador para as CLs, mas também esta não é específica para tal célula, detectando 

células interdigitantes, células foliculares e veiled cells 19,20.  
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As CLs foram detectadas em 100% dos CECs estudados, o que mostra uma 

significante correlação entre os achados imunohistoquímicos e tipo de lesão (p = 0.0001. 

Teste de Fisher). A significante presença das células de Langerhans foi semelhante aos 

achados de Pinto Jr et al. 9 e Miyagi et al. 21. Em todos os casos existiram densidades 

variáveis de imunomarcação para essas CDs. As CLs foram encontradas em maior quantidade 

no tecido epitelial, mas também foi identificada no estroma. Uma provável explicação para 

essa imuno-marcação, extra-epitelial, pauta-se na possível saída das células de Langerhans 

dos vasos linfáticos ou sanguíneos relacionados a trajetos entre epitélio e linfonodos, ou em 

uma possível origem linfóide das CLs, relacionada aos linfócitos B, células que podem estar 

localizadas nessa região, sobre estímulo de citocinas.

Atualmente, pesquisas estão sendo desenvolvidas com o intuito de obter vacinas de 

células dendríticas, incluindo células de Langerhans, para combater lesões malignas já 

instaladas, tipo melanoma e carcinomas de rim. Acredita-se que a presença dessas células 

apresentadoras profissionais funciona como agente protetor, imunomodulador, e por isso 

tenham um papel de atenuar o crescimento tumoral 22,23.

Algumas pesquisas relatam a importância da microdensidade vascular como fator 

prognóstico em tumores primários 9,10,2,3,11. Para  Ascani et al. 10, o fato de tumores de boca 

apresentarem uma alta densidade microvascular mostra ou induz um raciocínio de maior 

poder de metástase, sendo um indicador de pior prognóstico. Esses autores também 

avaliaram, imunohistoquimicamente a MDV com o CD34, em carcinomas espinocelulares de 

boca, e encontraram uma relação estatisticamente significante entre a MDV e graduação 

histológica, bem como entre a MDV e o comprometimento nodal, parcialmente de acordo 

com os nossos achados, já que encontramos uma relação estatística apenas entre MDV e 

comprometimento de linfonodos (p=0,007. Teste de Mann-Whitney).
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Apesar de termos encontrado uma maior MDV nos casos pouco diferenciados em 

relação aos bem diferenciados, e uma maior densidade das CLs nos casos bem diferenciados 

quando comparado aos poucos, não foi encontrado resultados estatisticamente significantes 

quando associados os CD1a e CD207 com o CD34 nas graduações histológicas (bem, 

moderadamente e pouco diferenciado) (P =0,734, 0,283 e 0,281, respectivamente. Teste de 

Kruskal-Wallis). Resultados esses, que avaliados isoladamente, para cada imunomarcador, 

diferiu dos estudos relatados por Pinto JR et al. 9, Jansen et al. 2, Kumar et al. 3 e Du, Wang 11. 

Mas, que se mostra semelhante, quando avaliado apenas a MDV, aos resultados apresentados 

por Sharma et al. 24.  Isso denota a existência de mecanismos multifatoriais de severidade 

tumoral, não apenas associada ao fator angiogênese, e/ou que essa angiogênese pode ser em 

muitos casos imunossuprimida por algumas citocinas como a IL-10 25.

A redução na quantidade de células marcadas pelo CD1a e CD207, nos casos bem 

diferenciados, pode estar vinculada à presença do reparo celular, caracterizado pela fase de 

quiescência ou imunomodulação da patogênese tumoral, possivelmente proporcionado pelo 

sistema imunológico 28,30.  Além disso, a própria variação de técnica e métodos, bem como a 

sensibilidade da imuno-histoquímica e a variabilidade da expressão de moléculas (receptores) 

de superfície, pode ser um fator de interferência 17,26. 

Segundo Cutler e Jotwan 27, no epitélio estratificado pavimentoso, as CLs encontram-

se distribuídas na camada basal e suprabasal, podendo concentrar-se em regiões distintas 

dentro desse epitélio. Devido ao padrão desestruturado da neoplasia, encontramos as CLs, de 

forma dispersa, e em maior quantidade, no revestimento epitelial quando em comparação com 

as zonas estromais. Encontramos uma maior densidade na região intermediária e superficial 

do epitélio neoplásico,  o que demonstra uma possível tendência de “alerta”constante dessas 

células nesse tumor estudado.
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Apesar de alguns autores relatarem a associação das CLs com a vascularização  e com 

o infiltrado inflamatório 9,21,28,29, 30, os testes estatísticos não evidenciaram correlação entre o 

infiltrado inflamatório e a densidade da imunomarcação pelo CD1a, CD207 e CD34. Essa 

falta de associação estatística também foi encontrada em outras lesões orais, por Piattelli et 

al5. 

Albuquerque Jr 29, justifica a correlação positiva entre quantidade de células de 

Langerhans e infiltrado inflamatório ao fato de existir uma alta atividade antigênica nos 

infiltrados inflamatórios intensos, possivelmente relacionados à infecção bacteriana, 

consequentemente necessitando de uma maior quantidade de célula de Langerhans para 

apresentá-los aos linfócitos. No entanto, acreditamos que essa falta de correlação positiva 

entre intensidade inflamatória , CLs e vasos sanguíneos não só está ligada a um aumento da 

quantidade de antígeno na lesão, mas também a uma resposta exacerbada ou não dos 

mecanismos de defesa de um indivíduo frente ao desenvolvimento tumoral, já que antígenos 

bacterianos só estão presentes em neoplasias quando da existência de uma infecção 

secundária.

Assim, as CLs e a MDV parecem influenciar na imunopatogênese do carcinoma 

espinocelular de boca, apesar de não ter sido encontrado correlação estatisticamente 

significativa entre esses dois achados. Além disso, outros estudos envolvendo novos 

receptores celulares como aqueles identificados como Toll-like, responsáveis pelo controle e 

ativação das células dendríticas 32, e outros envolvendo os mecanismos de escape e 

desenvolvimento tumoral, como inativação de LT citotóxicos, supressão da resposta imune 

anti-câncer (impedimento da apresentação antigênica HLA classe I, e estímulo à expansão de 

células imunossupressivas como FOXP3 e Tregs) 11, possam ser estabelecidos na tentativa de 
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se conhecer o comportamento dos CECs frente a outros reguladores diretos da resposta 

imune.
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Legenda da tabela

Tabela 1. Associação entre densidade de células de Langerhans (CLs) e microdensidade 

vascular (MDV) em carcinoma espinocelular de boca (CEC) por classificação histopatológica

                  
Variáveis

CarcinomaCarcinomaCarcinomaCarcinomaCarcinomaCarcinomaCarcinoma
                  

Variáveis
                  

Variáveis Bem diferenciadoBem diferenciado Moderadamente 
diferenciado

Moderadamente 
diferenciado

Pouco 
diferenciado

Pouco 
diferenciado

                  
Variáveis

n % n % n % valor de p

CD1a 6,01 32,76 5,96 32,49 6,42 35,00 0,734

CD207 9,28 46,37 8,55 42,72 6,18 30,88 0,283

CD34 16,33 28,33 19,39 33,63 21,92 38,02 0,281
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Legenda do gráfico

Gráfico 1. Correlação entre quantidade de células de Langerhans (CLs) e microdensidade 

vascular (MDV) em carcinoma espinocelular de boca (CEC). Teste de Spearmann ab 

p=0,001; ac p=0,305; bc p=0,987
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Legenda de figura

Figuras A, B, C e D. Imunomarcação das células de Langerhans CD1a, CD207 e CD34 positivas 

no carcinoma espinocelular de boca. CEC bem diferenciado imunomarcado com o CD1a (A), 

CEC bem diferenciado imunomarcado com o CD207 (B) e CEC pouco diferenciado 

imunomarcado com o CD34 (C e D). (A e B) Células de Langerhans CD1a e CD207, 

respectivamente, positivas localizadas em meio a células centrais e periféricas, apresentando 

formato dendrítico em todas as camadas; (C e D) Vasos sanguíneos CD34 positivos localizadas no 

parênquima tumoral em meio ao epitélio neoplásico, de uma lesão sem envolvimento nodal e com 

envolvimento nodal. Respectivamente. Observar a maior MDV, com vasos de pequeno diâmetro 

(setas), característico de vasos neoformados, na lesão com envolvimento nodal
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50 µm 50 µm
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Resumo:

Objetivo. Este estudo objetivou avaliar e correlacionar a microdensidade vascular (MDV) e a 

quantidade de células de Langerhans (CLs) presentes em ameloblastoma (AB). Material e 

métodos. Vinte e cinco lesões, em blocos parafinados de AB foram analisados através de 

técnica imunohistoquímica onde foram  empregados dois marcadores, anti-CD1a e anti-

CD207, para quantificar as células de Langerhans, e o CD34 para avaliar a MDV.  

Resultados. A imunomarcação para  o CD1a, CD207 e CD34 foi observada em 88% dos 

casos analisados, mostrando uma significativa associação estatística (p = 0.001, Fisher’s test). 

Não foi observado correlação estatística entre MDV e CLs, nem relação entre as 

imunomarcações com os tipos unicístico e sólido. No entanto, a imunomarcação pelo CD1a e 

CD207 tiveram uma correlação estatisticamente significante (p valor= 0,001, teste de 

Spearmann) Conclusão. As CLs e a MDV parecem influenciar na imunopatogênese do 

ameloblastoma, apesar de não ter sido encontrado correlação estatisticamente significante 

entre esses dois achados, mas possivelmente por essas células dendríticas produzirem 

citocinas inflamatórias indutoras de destruição óssea e mitose celular. 

Palavras Chaves. Ameloblastoma, Tumor Odontogênico, Células de Langerhans, 

microdensidade vascular, imunohistoquímica.
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INTRODUÇÃO

O ameloblastoma é um tumor odontogênico de origem epitelial, com possível 

desenvolvimento dos remanescentes da lâmina dentária do epitélio odontogênico ou orgão do 

esmalte. Apesar de sua classificação benigna, possui alto poder infiltrativo, recidiva e requer, 

em algumas situações, tratamentos mais invasivos 1,2. A agressão biológica induzida por uma 

reação imuno-inflamatória do organismo às células tumorais também parece ser requisito 

fundamental para o desenvolvimento dessa entidade 3,4,5,6.  

As células de Langerhans fazem parte da família das células dendríticas, originadas na 

medula óssea, sendo denominadas assim por estarem presentes em maior quantidade na 

epiderme e mucosa. O impacto das células dendríticas sobre o sistema imune não está 

limitado apenas à apresentação de antígenos aos linfócitos T. Tem sido relatada sua atuação na 

promoção da diferenciação de plasmócitos a partir de linfócitos B e no direcionamento de 

linfócitos T helper na definição da resposta imune Th1 ou Th2. Essa diferenciação também 

dependerá das citocinas em que essas células apresentadoras estarão expostas quando da 

ligação com os antígenos ou haptenos e sobre processo de maturação 7.

As CDs tem sido pesquisadas e encontradas em várias doenças dermatológicas, 

oncológicas, virais e bucais como leucoplasia, gengivte, queilite actínica, cistos otontogênicos 

e carcinoma espinocelular 8,9,10,11. Além disso, algumas pesquisas relatam a importância da 

microdensidade vascular como fator prognóstico em tumores12. Para  Kumamoto,. et al. 12, o 

fato de tumores de boca apresentarem uma alta densidade microvascular mostra ou induz um 

raciocínio de maior poder de invasibilidade e crescimento, sendo um possível indicador de 

pior prognóstico. Sabendo que as CDs possuem uma ação protetora imune contra tumores 

carcinomatosos, e que a angiogênese é um fator promotor da expansão tumoral também em 
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lesões benignas, o presente estudo se propõe a analisar a densidade de células de Langerhans 

e a microdensidade vascular em ameloblastoma, tumor odontogênico.

MÉTODOS

Após a aprovação de um comitê de ética e peqsuisa, 25 casos de ABs  foram 

selecionados do Serviço de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal da Bahia no  período de compreendido entre 2001 e 2008. Todos os casos foram 

avaliados e selecionados após revisões anatomopatológicas para confirmação. Dados como 

sexo, idade e localização da lesão foram coletados e registrados. 

Para a análise morfológica, o material, após fixação em formalina e inclusão em 

parafina, foi cortado com 4-µm de espessura e montado em lâminas de vidro.  A análise em 

hematoxilina e eosina foi realizada para cada caso e submetida a uma nova avaliação 

histológica em microscópio de luz, para descrição e análise dos principais aspectos 

morfológicos representativos, classificação clínica/radiográfica/histológica (unicístico ou 

sólido). O infiltrado inflamatório foi classificado em discreto, moderado e intenso de acordo 

com a metodologia de Tsai et al13.

Para a análise imuno-histoquímica, o material, após fixação em formalina e inclusão 

em parafina, foi cortado com 3-µm de espessura e montado em lâminas silanizadas. Os cortes 

teciduais foram desparafinizados e os anticorpos monoclonais utilizados foram o anti CD1a 

(Clone MOB363-CD1a, DBS), o anti-CD207 (Clone Langerina 12D6, MONOSAN XTRA) e 

o anti CD34 (Clone IgG1 QBEnd/10, Santa Cruz), através do Kit EnVision HRP System 

(DAKO Corporation, Carpinteria, USA). Para recuperação antigênica, dos tecidos a serem 

marcados com o anti-CD1a, as secções foram cozidas em EDTA, pH 8,0, a uma temperatura 

constante de 97 o Celsius. A peroxidase endógena foi bloqueada com uma solução de 

peroxidase (EnVision,  Dako) por 10 minutos e as lâminas foram lavadas com solução salina 
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de Tris-buffered. Para os tecidos onde os anticorpos anti CD207 e CD34 foram utilizados, a 

recuperação antigênica foi feita como Citrato a um pH de 6,0.

As secções teciduais foram expostas ao anticorpo anti-CD1a, anti-CD207 e anti-CD34 

em uma diluição de 1:50, 1:100 e 1:100, respectivamente, por um período de 30 minutos em 

temperatura ambiente, com auxílio de um anticorpo diluente para redução de background 

(DAKO Corporation, Carpinteria, USA). As reações imunohistoquímicas foram evidenciadas 

com diaminobenzidina como substrato cromogênico e as lâminas foram contracoloração com 

hematoxilina de Harris. Para o controle positivo foi utilizado um granuloma piogênico 

humano (para os anticorpos anti-CD1a e anti-CD207) e placenta (para o anticorpo anti-CD34) 

com conhecidas positividades para celulas de Langerhans e vasos sanguíneos em todas as 

reações imuno-histoquímicas realizadas. 

A análise dessas células marcadas positivamente foi realizada por um observador 

experiente e calibrado através de microscopia de luz (L.C.S.S), inicialmente, com um 

aumento de 200X para identificar as regiões de maior marcação celular e de maior 

vascularização (hot spots). Imagens de 10 campos representativos foram adquiridos e em um 

aumento de 400X, as células de Langerhans e a microdensidade vascular (MDV), foram 

quantificadas. A MDV foi mensurada em mm2 (HOGMO et al. 14), e a densidade das CLs foi 

realizada  através da média aritimética dos 10 campos analisados para cada caso estudado.

Depois da imuno-histoquímica, as células imunorreativas foram analisadas semi 

quantitativamente levando-se em consideração os seguintes parâmetros: presença ou ausência 

de imunomarcação (positivo, negativo), localização (epitélio e conjuntivo) e quantificação da 

densidade. 
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Foram utilizados testes estatísticos não-paramétricos: teste de correlação Spearman, 

teste de Mann-Whitney, Kruskall-Wallis e teste exato de Fisher. Os resultados foram 

considerados como estatisticamente significantes quando p < 0,05.

RESULTADOS

Dos 25 casos de ameloblastoma estudados, 14 (56%) acometeram indivíduos do sexo 

masculino e 11 (44%) o sexo feminino. A idade destes indivíduos variou de 13 a 82 anos com 

média de 36,32 anos, sendo a segunda e terceiras décadas as de maior prevalência. Quanto à 

localização, dos 25 casos analisados, 22 encontravam-se na mandíbula enquanto apenas 3 

casos na região anterior de maxila. A região de corpo mandibular teve uma prevalência de 

84% (n=21) (gráfico 1). 

 Histomorfologicamente, 14 casos foram classificados como unicístico e 11 casos como 

sólido. Os ameloblastomas sólidos caracterizavam-se por proliferação de epitélio 

odontogênico formando ilhas ou cordões revestidos por células ora cuboidais ora colunares, 

exibindo hipercromatismo e polarização nuclear invertida com células centrais organizadas 

frouxamente, lembrando o retículo estrelado do órgão dentário em um estroma fibroso e 

vascular. No subtipo unicístico, observou-se cavidade cística revestida por epitélio 

odontogênico ameloblastomatoso e células centrais semelhantes ao retículo estrelado do órgão 

do esmalte. 

Células imunomarcadas com o CD1a, CD207 e CD34 foram identificadas   através da 

coloração amarronzada independentemente da intensidade de marcação.  Essas células 

dendríticas foram observadas em 88% dos ameloblastomas, mostrando uma associação 

estatisticamente significante (p-valor<0,001. Teste de Fisher). Comparou-se a 

imunomarcação, entre o CD1a, CD207 e CD34 em cada grupo (unicístico e sólido), sendo 

observado uma correlação estatisticamente significante entre o CD1a e CD207 em todos os 
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grupos (Teste de Spearmann p=0,001) , mas não existiu diferença estatisticamente 

significativa entre CLs e DMV (P= 0,350 [CD1a], 0,337[CD207] e 0,563 [CD34], Teste de 

Mann- Whitney). (Tabela 1) (Gráfico2) (Figura 1).

Células positivas para CD1a e CD207 mostraram predominantemente uma morfologia 

dendrítica, principalmente na superfície e na região intermediária do epitélio (Figuras A e B). 

Dos tumores estudados, 66,66% (n=17) apresentaram um infiltrado inflamatório, sendo que 

33,34% não possuiam esse infiltrado e 32% foram classificados com tendo um infiltrado 

inflamatório discreto. Não existiu nenhuma relação estatistica entre a imunomarcação com o 

CD1a, CD207 e CD34, para com esse achado clínico (Teste de Spearmann p valor=0,685, 

p=0,283 e p=0,925, respectivamente).

DISCUSSÃO

Ao rever a literatura pertinente, ainda são poucos os estudos sobre células de 

Langerhans (CLs) e microdensidade vascular (MDV) em tumores odontogênicos, bem como 

inexistem quando pensado nessa correlação (CLs x MDV)15.

Os ABs tendem a acometer mais a região posterior de mandíbula16. Resultados 

semelhantes foram encontrados por nós, onde a região mais envolvida pelos ABs foi a de 

corpo mandibular (44%), seguida pela região de corpo e ramo (36%).  Sobre o tratamento dos 

ABs não existe um consenso na literatura. Para alguns, o tratamento conservador é suficiente, 

para outros a cirurgia de ressecção é uma possibilidade real, sendo mais indicada nos casos 

multicísticos ou sólidos, devido a um maior potencial de recidiva 17,1,18.

O epitélio odontogênico, que é responsável pelo desenvolvimento dentário, sob 

circunstâncias fisiológicas, pode proporcionar o desenvolvimento dos ABs nos maxilares por 

estímulos no epitélio lesional, interferindo por exemplo no processo de apoptose, reabsorção 
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óssea local através de estímulos imunológicos ativadores de osteoclastos, produção de 

citocianas e hormônios, e angiogênese 4,19,6,17,20,21,12.

Toda agressão gera uma reação imuno-inflamatória. Assim, além dos eventos descritos 

acima envolvidos no desenvolvimento dessa patologia, o recrutamento de outras células, 

como consequência do processo inflamatório instalado, também potencializa o crescimento 

dessa lesão, já que as citocinas, fatores de crescimento e constituintes da matriz extracelular, 

produzidas por algumas células como macrófagos, células apresentadoras de antígeno, 

linfócitos, plaquetas dentre outras, induzem a reabsorção óssea e o crescimento celular local 

8,4,19,6,20,21.

É nesse contexto fisiopatológico que as células dendríticas profissionais, assumem 

maior importância, sendo responsáveis pela captura, processamento e apresentação dos 

antígenos aos linfócitos, maiores constituintes celulares da defesa adquirida, característica de 

lesões crônicas 22,23,5,15.

Muitos estudos têm utilizado a molécula S-100 como marcador para CLs, mas outros 

marcadores de superfície podem ser usados para a detecção dessas células, como HLA-DR, 

uma molécula apresentadoras de antígenos, o CD29, que uma molécula de adesão celular, e 

CD54. No entanto, os níveis elevados e expressos em superfície das CLs de CD1a, langerin e 

caderina-E, os tornam marcadores específicos para estas células que não são encontradas em 

outros tipos de células dendríticas15,24,25. Alguns autores também relataram o uso da fascina 

como um marcador para as CLs, mas também esta não é específica para tal célula, detectando 

células interdigitantes, células foliculares e veiled cells 27.  

 Quando analisada a correlação entre a imunomarcação para o CD1a e CD207 

observou-se uma correlação estatisticamente significativa (p=0,001, Teste de Spearmann), o 

que corrobora com a especificidade celular e eficiência dos dois anticorpos. No entanto, não 
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existiu relação estatisticamente significativa entre os imunomarcadores entre as CLs - (CD1a 

e CD207) e a microdensidade vascular (MDV) - (CD34) (Teste de Spearmann p=0,305 e 

p=0,649, respectivamente) (Gráfico 2). 

 As CLs foram detectadas em 88%% dos ABs estudados, o que mostra uma 

significativa correlação entre os achados imunohistoquímicos e tipo de lesão (Teste de Fisher 

p = 0.001). Cernadas et al. 27 mostraram que células dendríticas (CD) CD1a + produzem 

quantidades significativas de IL-12, o que pode polarizar a resposta de LT CD4 + virgens  

para a um fenótipo Th1. Em contraste, CDs CD1a-, não produzem quantidades significativa 

de IL-12. Isso sugere que a molécula CD1a, pode ser expressada ou não, sendo um marcador 

mielóide de CD que possui um importante papel como fonte produtora de células T CD4 

IL-12 e Th1 +  no homem. Dessa maneira, citocinas inerentes de um fenótipo th1, como 

TNFα, podem induzir ou não um padrão inflamatório local com destruição óssea e, por 

consequência, um favorecimento do crescimento tumoral.

O microambiente com a presença de IL-1, IL-12 e TNFα, bem como produtos 

microbianos induzem a maturação das CLs, diminuição da capacidade de captura  e aumento 

da capacidade de apresentação antigênica aos LTs nos linfonodos. Essas células maduras 

regulam a produção dessas mesmas citocinas. Em contraste, agentes imunossupressores, tais 

como IL-10 e TGF-β convertem CDs imaturas em CDs tolerogênicas que podem induzir 

tolerância antígeno-específica nas células T, através de vários mecanismos, como a ativação 

de Tregs, silenciando a diferenciação antígeno específica dos LTs e proporcionando a 

diferenciação de células T CD4 + virgens em Tregs 28,29,30,31.

Quando analisado a predominância ou não de marcação CD1a, CD207 e CD34 em 

casos unicisticos ou sólidos, não constatou-se nenhuma diferenciação estatisticamente 

significante (Teste de Mann- Whitney, P valor= 0,350, 0,337 e 0,563, respectivamente). O que 
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demonstra que outros mecanismos não vinculados à angiogênese e/ou à presença de células 

de defesa como as CLs, também estão envolvidos na fisiopatologia dessas lesões, 

principalmente a supressão de genes responsáveis pelo ciclo celular e o envolvimento de 

hormônios como o paratormônio na ativação de osteoclastos e consequentemente, expansão 

tumoral 12.

Encontramos as células de Langerhans em maior quantidade no revestimento epitelial 

quando em comparação com as zonas subepiteliais, e diferentemente aos estudos de Suzuki et 

al. 33, Piattelli et al. 8, que utilizaram cistos odontogênicos e demonstraram uma maior 

presença dessas CLs na região intermediária e basal do epitélio, encontramos uma maior 

densidade na região intermediária e superficial. O que demonstra uma possível tendência de 

“alerta”constante dessas células nesses tumores estudados.

Apesar de alguns autores relatarem a associação das CLs com a vascularização  e com 

o infiltrado inflamatório 32,33,34, os testes estatísticos não evidenciaram correlação significativa 

entre o infiltrado inflamatório e a densidade da imunomarcação pelo CD1a, CD207 e CD34 

em nenhum dos casos estudados. Essa falta de associação estatística também foi encontrada 

em estudos, em outras lesões orais, por Piattelli et al 8.

Albuquerque Jr 34, justifica a correlação positiva entre quantidade de células de 

Langerhans e infiltrado inflamatório ao fato de existir uma alta atividade antigênica nos 

infiltrados inflamatórios intensos, possivelmente relacionados à infecção bacteriana, 

consequentemente necessitando de uma maior quantidade de célula de Langerhans para 

apresentá-los aos linfócitos. No entanto, acreditamos que essa falta de correlação positiva 

entre intensidade inflamatória , CLs e vasos sanguíneos não só está ligada a um aumento da 

quantidade de antígeno na lesão, mas também a uma resposta exacerbada ou não dos 

mecanismos de defesa de um indivíduo frente ao desenvolvimento tumoral, já que antígenos 
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bacterianos só estão presentes em neoplasias quando da existência de uma infecção 

secundária.

Assim, as CLs e a MDV parecem influenciar na imunopatogênese do ameloblastoma, 

apesar de não ter sido encontrado correlação estatisticamente significante entre esses dois 

achados, possivelmente, através de estímulos inflamatórios. Além disso, outros estudos 

envolvendo novos receptores celulares como aqueles identificados como Toll-like, 

responsáveis pelo controle e ativação das células dendríticas 35, e outros envolvendo os 

mecanismos de escape e desenvolvimento tumoral, como inativação de LT citotóxicos, 

supressão da resposta imune anti-câncer (impedimento da apresentação antigênica HLA classe 

I, e estímulo à expansão de células imunossupressivas como FOXP3 e Tregs) 36, possam ser 

estabelecidos na tentativa de se conhecer o comportamento dos ABs frente a outros 

reguladores diretos da resposta imune.
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Legenda da tabela

Tabela 1. Associação entre densidade das células de Langerhans (CLs) e microdensidade 

Vascular (MDV) em ameloblastoma (AB) por classificação

                  
Variáveis

AmeloblastomaAmeloblastomaAmeloblastomaAmeloblastomaAmeloblastoma
                  

Variáveis
                  

Variáveis UnicisticoUnicistico SólidoSólido
                  

Variáveis
n % n % valor de p

CD1a 1,87 37,02 3,18 62,97 0,350

CD207 2,30 37,03 3,91 62,96 0,337

CD34 20,60 48,36 21,99 51,63 0,563
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Legenda de gráficos

Gráfico 1. Distribuição da localização anatômica das lesões nos pacientes com 

ameloblastomas.

Gráfico 2. Correlação entre quantidade de células de Langerhans (CLs) e microdensidade 

vascular (MDV) em ameloblastoma (AB). Teste de Spearmann ab p=0,001; ac p=0,305; bc 

p=0,649.
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Legenda de figura

Figura 1. A,B,C,D,E e F. Imunomarcação das células de Langerhans CD1a, CD207 e CD34 

positivas no ameloblastoma. Ameloblastoma sólido (A,C,E) e ameloblastoma unicístico (B,D,F). 

(A) Células de Langerhans CD1a positivas localizadas em meio a células centrais e periféricas, 

apresentando formato dendrítico em todas as camadas; (B) Lesão cística exibindo células 

dendríticas de Langerhans CD1a positivas na camada epitelial superficial; (C) Células 

semelhantes ao retículo estrelar do órgão dentário, com célula de Langerhans CD207 positiva; (D) 

Lesão cística exibindo células de Langerhans mostrando CD207 positivas no epitélio cístico e no 

estroma (seta); (E) Vasos sanguíneos CD34 positivos localizadas em estroma de ameloblastoma 

plexiforme; (F) Vasos sanguíneos CD34 positivos localizados no estroma de lesão cística.
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Célula de Langerhans: revisão de literatura e seu envolvimento em lesões orais

Langerhans cells: review the literature and its involvement with injuries in the mouth

Resumo
Sabe-se que toda agressão tecidual gera uma resposta inflamatória. É nesse contexto de reação 
imuno-inflamatória desencadeada pelo desenvolvimento neoplásico, que as células 
dendríticas surgem como possíveis “carreadoras” da resposta adquirida, podendo assim 
contribuir com a etiopatogenia de algumas lesões orais. As Células de Langerhans (CL), 
oriundas da medula óssea, são células apresentadoras profissionais de antígenos, responsáveis 
pela apresentação destes aos linfócitos T. A produção de citocinas resultante da apresentação 
antigênica aos linfócitos parecem influenciar o processo de crescimento das lesões devido ao 
estímulo à reabsorção óssea e proliferação celular. O objetivo deste artigo é fazer uma revisão 
da literatura sobre CLs e seu possível envolvimento com lesões de boca.
Palavras-chave: imunologia, células de Langerhans, doenças da boca

Abstract
It has been known that any tissue damage generates an inflammatory response. In this 
immuno-inflammatory response context  triggered by tumor development, dendritic cells 
emerge as a possible specific immune response “carrier” that contributes to the oral lesions 
pathogenesis. The Langerhans cells (CL) are professional antigen-presenting cells for T 
lymphocytes as well as important  cytokines producers that seem to influence the growth of 
neoplasic lesions by stimulating the bone resorption and cell proliferation. The aim of this 
paper is to review the literature on CL and its possible involvement with injuries in the mouth.
Keywords: immunology, Langerhans cells, oral desease

INTRODUÇÃO

As células de Langerhans fazem parte da família das células dendríticas, originadas na 
medula óssea, caracterizadas por residirem na epiderme e mucosa.  Na família de células 
dendríticas encontram-se também as células interdigitantes e as foliculares. As células 
interdigitantes e foliculares estão presentes no córtex dos nódulos linfáticos e no baço e em 
centros germinativos, tonsilas e também no baço, respectivamente. Fazem parte ainda da 
família de células dendríticas um grupo de células chamadas “Veiled Cells” encontradas na 
proximidade de vasos sanguíneos periféricos (WOOD et al., 1985; PINKUS, 1997).

As células dendríticas da pele foram descobertas em 1868 por Paul Langerhans então 
um estudante de medicina interessado em anatomia de inervação epitelial. Langerhans, 
utilizando a técnica de impregnação por ouro, descreveu pela primeira vez uma população 
celular com aspecto dendrítico localizada na camada supra-basal do epitélio escamoso. Por 
muito tempo, pensava-se que essas células poderiam ser células ectodérmicas, artefatos, 
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melanócitos ou elementos neurais como células de Schwann. Apenas no final do século 
passado, as células descritas por Langerhans foram aceitas como integrantes do sistema de 
células dendríticas apresentadoras de antígenos (LOMBARDI; HAUSER; BUDTZ-
JORGENSEN, 1993). 

As células de Langerhans são células apresentadoras de antígeno profissionais que se 
localizam preferencialmente na epiderme e constituem em torno de 3% de todas as células 
epidérmicas (BABI, 1998). Estão presentes no epitélio estratificado escamoso, onde se 
encontram largamente distribuídas na camada basal e suprabasal desse epitélio, incluindo 
tecidos de boca, orofaringe e esôfago (CUTLER; JOTWAN, 2004).

Uma possível explicação para a presença dessas células na epiderme e mucosa é 
apresentada por Holiková et al. (2001) que mostram a importância da primeira linha de defesa 
contra a invasão bacteriana devido a sua especial configuração e maquinaria de captura e 
apresentação antigênica.

Para alguns autores como Vandenabeele e Wu (1999), Shortman (2000) e Romani 
(2003) já está estabelecido que as células dendríticas tenham origem na medula óssea, no 
entanto, pesquisas em ratos e humanos apontam para a possibilidade de subtipos dessas 
células serem originados de precursores linfóides. Em ratos, as células dendríticas se 
desenvolvem sob a influência do fator de crescimento de macrófagos e granulócitos (GM-
CSF); em humanos o precursor CD34+, que possui potencial para se diferenciar em células 
dendríticas ou monócito/macrófago, sob influência do GM-CSF, IL-3 e TNFa se diferenciam 
em Células de Langerhans com expressão do CD1a. A diferenciação em para células de 
Langerhans CD1a+ parece ser dependente também do fator de crescimento transformante b 
(TGFb).

O principal argumento a favor da existência de uma linhagem de célula dendrítica 
proveniente do sistema linfóide provém de estudos em ratos. Tem sido demonstrado em 
laboratório que precursores jovens de células T encontrados em timo de ratos adultos possuem 
um potencial para gerar não apenas linfócitos T, mas também células B, células natural killer 
(NK) e, surpreendentemente, células dendríticas (VANDENABEELE; WU, 1999). 

O impacto das células dendríticas sobre o sistema imune não está limitado apenas à 
apresentação de antígenos aos linfócitos T. Tem sido relatada sua atuação na promoção da 
diferenciação de plasmócitos a partir de linfócitos B. Além disso, as células dendríticas 
funcionam como instrumento direcionador de linfócitos T “helper” na definição da resposta 
imune Th1 ou Th2. Essa diferenciação também dependerá das citocinas a que essas células 
apresentadoras estarão expostas quando da ligação com os antígenos ou haptenos e no 
processo de maturação (HOLÍKOVÁ et al., 2001).

As células de Langerhans, além de apresentarem aparelho de Golgi desenvolvido, 
núcleo denteado ou lobulado, ausência de melanossomas, desmossomas e tonofilamentos, 
possuem como característica patognomônica, os chamados grânulos de Birbeck. Esses 
grânulos parecem estar relacionados à captura e apresentação de antígenos e são constituídos 
por estruturas tubulares rígidas, em forma de raquete de tênis, sendo constituídas 
interiormente por um material fracamente eletro-denso (BABI, 1998; RUIZ, 2003; LINS et 
al., 2003; ROMANI, 2003).

Para Lombardi, Hauser e Jorgensen (1993) existem dois tipos de células de 
Langerhans: o tipo 1 apresenta muitos prolongamentos dendríticos, com citoplasma 
eletrolúcido, numerosos grânulos de Birbeck e usualmente são encontrados na camada 
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suprabasal do epitélio; já as do tipo 2 possuem poucos dendritos, um citoplasma mais eletro-
denso, poucos grânulos de Birbeck e usualmente estão localizadas na camada basal.

De acordo com Lins et al. (2003), a morfologia dessas células dendríticas encontra-se 
na dependência do seu grau de maturação. A forma madura caracteriza-se por seu aspecto 
irregular, estrelado e com prolongamentos citoplasmáticos longos e delgados, enquanto a 
forma imatura apresenta-se mais regular com formato arredondado e com pouca quantidade 
ou ausência de prolongamentos dendríticos.

As células de Langerhans expressam alguns marcadores de superfície tais como o 
HLA-DR, o CD29, que é um sistema de adesão celular bem como ICAM-1 e a proteína 
S-100. Além desses, essas células expressam altos níveis de marcadores como CD1a, 
langerina e E-caderina que não são encontradas em outros tipos de células dendríticas da 
derme e espaço intersticial de outros órgãos (LOMBARDI; HAUSER; BUDTZ-
JORGENSEN, 1993; WATTS; AMIGORENA, 2000).

Função
Muitas células do sistema imune são conhecidas atualmente. Acredita-se que as 

células de Langerhans tenham sido as últimas a serem estudadas mais profundamente. Essas 
células servem de “sentinelas” na mucosa, alertando o sistema imune quando da invasão de 
patógenos. Estão envolvidas em diversas doenças incluindo dermatite atópica, mieloma, 
linfoma de mucosa gástrica, histiocitose, líquen plano oral, queilite actínica e mais 
recentemente foram estudadas em cistos odontogênicos (REYNOLDS et al., 1995; 
KOBAYASHI et al., 1998; DABADGHAO et al., 1998; BABI, 1998; AL-DHAHIR; 
ALASHARI; FISHER, 1999; SANTOS, 2000; SUZUKI et al., 2001; CUTLER; JOTWAN, 
2004; RUIZ, 2004).

As Células de Langerhans (CL) estão fixas nos tecidos epiteliais, pois interagem com 
queratinócitos basais e suprabasais através da E-caderina (molécula de adesão celular). Essa 
molécula é regulada positivamente pela citocina TGF-a (LINS et al., 2003). 

As CL agem como apresentadoras de antígenos (APC – “Antigen Present Cells”), 
durante a indução de uma resposta imune. Esse processo de apresentação antigênica pode ser 
resumido, segundo Babi (1998), Watts e Amigorena (2000) da seguinte forma: a célula 
apresentadora de antígeno internaliza as partículas a serem apresentadas e as digerem 
mediante sua maquinaria enzimática que reduz os antígenos a peptídeos com poucas cadeias 
de aminoácidos. Esses peptídeos se integram à membrana celular apresentadora de antígeno 
associando-se ao complexo principal de histocompatibilidade (MHC) de classe II.

Essa associação, peptídeo/MHC permitirá ou não o reconhecimento desse peptídeo por 
parte de receptor de antígeno no linfócito T (LOMBARDI; HAUSER; BUDTZ-
JORGENSEN, 1993). Assim, os linfócitos são ativados e diferenciam-se produzindo 
diferentes citocinas que irão coordenar toda resposta imune celular e humoral.

Para Cella et  al. (1997), são os derivados microbianos e as citocinas que permitem 
uma aceleração do processo que conduz a apresentação de peptídeos associados a MHC de 
classe II na superfície das células dendríticas. Sendo assim, um acúmulo dessas células de 
Langerhans, proporcionado por uma resposta imuno-inflamatória periapical, como 
consequência da infecção bacteriana na polpa dentária, poderá estimular a formação de 
Granulomas Dentários e Cistos Radiculares com consequente destruição óssea, através da 
produção de citocinas.
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Marcadores imuno-histoquímicos

Por muitos anos, acreditava-se que os Linfócitos T reconheciam peptídeos antigênicos 
apenas quando apresentados pelo complexo principal de histocompatibilidade (MHC) classe I 
ou classe II. Recentemente, está sendo esclarecido o envolvimento de uma variedade de 
lipídeos e glicolipídeos que também proporcionam uma resposta em células T. Essa forma de 
defesa imune celular é mediada por uma família de moléculas de lipídeos ligantes e 
apresentadoras denominadas de CD1. O CD1 representa uma molécula de pequeno a 
moderado tamanho composta por b2-microglobulina associada à proteína trans-membrana 
semelhante às moléculas de MHC. Essa molécula é encontrada em mamíferos e controla o 
desenvolvimento e função de populações de células T que participam da resposta imune inata 
e adaptativa no reconhecimento de antígenos lipídicos próprios ou estranhos (DUTRONC; 
PORCELLI, 2002).

Em humanos, existem cinco subclasses de CD1 que são CD1a, CD1b, CD1c, CD1d e 
CD1e. Baseado em sequências homólogas, sítios de expressão e função, essas subclasses são 
caracterizadas em grupos. O CD1a, CD1b e CD1c fazem parte do grupo 1, o CD1d 
compreende o grupo 2 e o CD1e que ainda não está completamente estudado, caracteriza o 
grupo 3. O CD1a é expresso apenas em membrana plasmática de monócitos sanguíneos 
precursores das células dendríticas e em Células de Langerhans (DUTRONC; PORCELLI, 
2002).

Para Pena-Cruz et al. (2003), entre as isoformas de CD1, o CD1a é uma molécula 
predominantemente expressa em células de Langerhans na epiderme, bem como no epitélio 
de certos tecidos como brônquios, gengiva, conjuntiva, vagina e cérvix. Devido às células de 
Langerhans serem células apresentadoras de antígeno profissionais, que expressam 
predominantemente moléculas de CD1a, esses autores hipotetizaram que essas células talvez 
atuem no mecanismo de resposta direta das células T não apenas através de antígenos 
peptídicos, mas também através de antígenos lipídicos de superfície, derivados principalmente 
de micróbios e ceramidas sintetizadas endogenamente.

Recentemente, avaliando a presença das células de Langerhans em tecidos humanos 
de gengiva, Séguier et al. (2003) utilizaram um novo marcador para essa célula denominado 
Langerin (CD207), localizada subcelularmente, nos grânulos de Birbeck. É uma proteína 
específica das CL, cálcio dependente e responsável pela formação dos grânulos de Birbeck. 
Propondo-se a investigar, in situ, a quantidade desse marcador e compará-lo com o CD1a, os 
autores encontraram um aumento significante de CD1a ligado às células de Langerhans, 
quando comparada à molécula Langerin ligado à mesma célula. Os autores interpretaram 
esses achados como uma heterogeneidade fenotípica de CL na gengiva e que estudos sobre 
esse assunto seriam essenciais para um melhor entendimento das células dendríticas.

Envolvimento em lesões orais

A infecção do organismo pelo HIV caracteriza-se pela seletiva depleção de Linfócitos 
T CD4, sugerindo um tropismo específico e efeito citopático desse vírus para com essa 
subclasse de células T. Em adição aos linfócitos T e monócitos-macrófagos, outras células 
como as da família dendrítica, células de Langerhans e foliculares, também têm sido relatados 
na literatura como possíveis alvos de infecção do HIV (CHOU et al., 2000).
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Depois de fagocitado, o antígeno é processado e enviado para a membrana celular 
onde será apresentado à célula T. As células dendríticas participam do mecanismo de doenças 
auto-imunes e virais onde a AIDS aparece como uma das mais relevantes (CORONATO et al., 
1998; ZAMBRUNO et al., 1995).

Devido à sua localização na epiderme e nas mucosas oral, vaginal e epitélio cervical, 
existe uma forte possibilidade que um antígeno que entre no corpo e atravesse o epitélio 
venha a ter contato com uma célula de Langerhans (CORONATO et al., 1998; ZAMBRUNO 
et al., 1995). 

Assim, Sporri et al. (1994) e Belsito et al. (1984) mostraram uma significante redução 
do número de CD1a na mucosa oral de pacientes HIV-1 soropositivos em comparação com os 
soronegativos. Esse achado induziu à suposição de que as frequentes desordens na mucosa 
oral desses pacientes infectados possam, em parte, estar relacionadas à redução do número e 
função das células de Langerhans.

O vírus da AIDS, além de diminuir o número de células de Langerhans, possui a 
capacidade de usar essas células dendríticas para se transportar e se transferir para as células 
T ativadas nos linfonodos, o que parece ser indispensável para a patogênese dessa infecção 
viral. (TURVILLE et al., 2002; CHOU et al., 2000).

De acordo com Knight et al (1990) as células dendríticas expostas ao HIV “in vitro” 
ou “in vivo” falhavam na apresentação de outros antígenos ou mitógenos na estimulação das 
células T. Infecção, depleção e disfunção das células dendríticas em pacientes HIV soro 
positivos existe mesmo em indivíduos assintomáticos e precede o aparecimento dos defeitos 
nas células T. Dessa forma, os autores especulam que a perda funcional das células 
dendríticas apresentadoras de antígenos, parece ser fundamental na falha de recrutamento e 
ativação dos Linfócitos T na resposta imune. 

Uma das doenças mais relacionada às Células de Langerhans é a Histiocitose. 
Caracteriza-se por ser uma doença rara que acomete preferencialmente crianças e adultos 
jovens, onde há proliferação de Células de Langerhans com citoplasma eosinofílico. Lesões 
crônicas localizadas da Histiocitose de células de Langerhans acometem pessoas de todas as 
idades, frequentemente, aparecendo como granuloma eosinofílico monostótico ou poliostótico 
envolvendo ocasionalmente os tecidos moles, incluindo aqueles da boca (AL-DHAHIR; 
ALASHARI; FISHER, 1999; ECKARDT; SCHULTZE, 2003; PRINGLE et al., 1992; 
MILIÁN et al., 2001; BARTNICK et al., 2002; TAKAHASHI et al., 2003; SIESSEGGER et 
al., 2002).

Estudos têm mostrado a participação das células de Langerhans no tecido gengival 
sadio, bem como em processos inflamatórios gengivais originados da placa bacteriana. 
Reichhardt et al. (1991), estudando a presença de CL na gengiva inflamada através da técnica 
imuno-histoqímica para proteína S-100, demonstraram um aumento dessas células de acordo 
com o grau de inflamação. Os autores postularam que os antígenos da placa bacteriana 
penetram no epitélio estimulando as CL a captarem esses “agressores”, apresentando-os aos 
Linfócitos T e ativando a resposta imune mediada por células.

Um estudo imuno-histoquímico, usando morfometria por análise de imagem 
automatizada para determinar achados morfológicos da CL através de CD1a em gengivas 
saudáveis e inflamadas de acordo com a localização superior do epitélio e membrana basal, 
foi proposto por Sérguier et al (2000). Foram utilizados 11 controles saudáveis, 8 pacientes 
com gengivite e 12 pacientes com periodontite crônica severa. Os resultados mostraram que 
na membrana basal de todos os grupos experimentais, o perímetro e a superfície de células de 
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Langerhans marcadas positivamente ao CD1a estavam significativamente diminuídos 
(P<0,005) quando comparado com aqueles na parte superior do epitélio do mesmo grupo. As 
células marcadas positivamente para o CD1a mostraram-se significativamente mais 
arredondadas (P<0,005), quando localizadas perto da membrana basal. No grupo com 
periodontite, o perímetro, superfície e diâmetro equivalente do CL/CD1a estavam 
significativamente diminuídos (P<0,05) e o fator forma significativamente aumentado 
(P<0,05) quando comparado com a região superficial do epitélio do grupo controle. 
Sugerindo assim, que a forma irregular, mais dendrítica da célula de Langerhans parece 
indicar atividade celular de defesa, enquanto a forma mais arredondada e o tamanho 
diminuído indicam períodos de quiescência celular.

Dereka et al. (2004) avaliaram a expressão do Fator XIIIa+ e  a proteína S-100 para 
identificar células de Langerhans em epitélio gengival e tecido conjuntivo de bolsas 
periodontais antes e após a terapia não cirúrgica. Foram utilizados três grupos. O primeiro 
representou o controle, formado por pacientes com bolsas periodontais de 4-5mm e maior ou 
igual a 6mm sem tratamento periodontal. O segundo grupo constituiu-se de pacientes 
submetidos à remoção de placa e cálculo, com biópsia realizada um mês após esse tratamento. 
O terceiro era composto de pacientes submetidos à raspagem e alisamento radicular, também 
com biópsia programada para um mês após o tratamento, em bolsas periodontais maiores ou 
iguais a 6mm. O tecido removido para a análise imuno-histoquímica foi o da gengiva palatina. 
O Fator XIIIa+ mostrou-se reduzido quando comparado ao grupo controle e os grupos 
submetidos a remoção de placa, cálculo, instruções de higiene oral, alisamento e raspagem 
radicular, em dentes com bolsas periodontais de 4-5mm de profundidade, mas não naqueles 
com profundidade maior ou igual a 6mm. Já a proteína S-100 mostrou-se diminuída após 
tratamento periodontal em bolsas com profundidade de sondagem maior ou igual a 6mm. 
Esses resultados refletem a tendência na redução dessas subpopulações de células dendríticas 
após a terapia periodontal não cirúrgica.

Gunhan et al. (1996) estudaram o número de CL gengivais em pacientes possuidores 
de Diabetes Mellitus tipo I em comparação com indivíduos sem alterações sistêmicas usando 
métodos imuno-histoquímicos. Foram realizadas 20 biópsias gengivais em pacientes com 
diabetes e 10 biópsias em pacientes sadios, durante extrações de pré-molares com finalidade 
ortodôntica. Através da utilização do anticorpo anti-CD1a, os autores observaram um 
aumento na imunomarcação de tecidos biopsiados de pacientes com diabetes mellitus tipo I. 
Esse aumento não estava relacionado com o tempo da diabetes, mas mostrou-se proporcional 
à densidade do infiltrado inflamatório subepitelial. Esses achados sugerem que as células de 
Langerhans estão envolvidas no desenvolvimento da gengivite diabética.

Sabendo-se que os fotopolimerizadores são muito utilizados na clínica odontológica 
para confecções de restaurações dentárias, Hogarth e Newcomb (1983) estudaram o efeito das 
radiações ultravioletas de onda longa (UVA) em células de Langerhans de tecidos gengivais. 
Para isso, os autores utilizaram mucosa alveolar e labial de ratos albinos que foram 
submetidos a uma simples aplicação de cinco minutos de radiação através de um sistema 
Elipar e Caulk, aparelhos de lâmpada halógena de tungstênio que produzem uma emissão 
contínua de comprimento de onda. Foi utilizada uma dose de 20J/cm2, com um comprimento 
de onda de 340-390nm. Os autores utilizaram uma técnica de reação enzimática pela ATPase 
e encontraram consideráveis alterações morfológicas e quantidades reduzidas dessas células 
nos grupos irradiados. Essas alterações parecem ser reversíveis já que de 12 horas a uma 
semana a quantidade e a forma celular tenderam a se normalizar. 
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Alterações em células de Langerhans também foram identificadas quando da 
utilização de irradiação ultravioleta de ondas curtas (UVB). Sugihara, Okamoto, Horio (2005) 
estudaram o efeito da irradiação UVB sobre a interação de células dendríticas/células de 
Langerhans com células T utilizando a fascina. Essa irradiação reduziu a capacidade das 
células dendríticas, derivadas da medula óssea, de se unirem às células T CD4+. A polarização 
da fascina e dos filamentos de actina proporciona o contato entre esses dois tipos celulares. 
Assim, os autores sugerem que a supressão da fascina pela irradiação UVB desregula a 
estruturação do citoesqueleto e da apresentação antigênica em CD e CL.

Essas células também foram estudadas em granulomas dentários e cistos radiculares 
por Santos et al. (2007). Os granulomas dentários e cistos radiculares representam lesões 
periapicais crônicas que, frequentemente, acometem os ossos maxilares causados comumente 
pela infecção dos condutos radiculares, proporcionada pela cárie. Nesse estudo, os autores 
analisaram a expressão das Células de Langerhans, utilizando a técnica de imuno-
histoquímica para o marcador CD1a em 18 casos de granuloma dentário (GD) e 26 casos de 
cisto radicular (CR). Essas células dendríticas foram observadas em 11,1% dos granulomas 
dentários e em 69,2% dos cistos radiculares, mostrando correlação estatisticamente 
significante (p-valor=0,000 Teste de Fisher). Os autores concluíram que as Células de 
Langerhans parecem influenciar na imunopatogênese das lesões periapicais estudadas, 
principalmente nos cistos radiculares.

As células de Langerhans também têm sido estudadas em neoplasias, sendo a presença 
dessa linhagem celular correlacionada com um melhor prognóstico (PINTO JR et al., 1994). 

Albuquerque Jr et al. (2003), analisando imuno-histoquimicamente 32 casos de 
carcinoma escamocelular de boca correlacionaram a expressão imuno-histoquímica das 
proteínas c-erb-2, proto-oncogene marcador para proliferação celular e S-100, marcador para 
células de Langerhans com a graduação histológica e localização anatômica do tumor. Os 
autores encontraram uma maior expressão da oncoproteína c-erb-2 em tumores localizados na 
borda lateral de língua e uma relação quantitativa indireta das células de Langerhans com a 
severidade dos carcinomas. 

A presença das células de Langerhans em adenocarcinomas e carcinomas 
escamocelulares de pulmão foi pesquisada por Miyagi et al. (2001) com o intuito de 
esclarecer as implicações prognósticas em pacientes infectados pelo papilomavírus humano 
(HPV). As células de Langerhans foram identificadas através da técnica imuno-histoquímica 
usando os anticorpos contra S-100 e CD1a. Já o papilomavírus foi identificado através da 
cadeia de reação da polimerase (PCR) e hibridização. A infecção pelo HPV foi identificada 
em 19,4% dos casos de adenocarcinomas e 49,2% de carcinomas escamocelulares estudados. 
Em todos os casos de infecção pelo papilomavírus um grande número de células de 
Langerhans foi encontrado (mais de 100 por campo). Os casos onde não houve infecção pelo 
HPV, entretanto, encontraram-se poucas CLs (10 por campo). Os casos de adenocarcinomas e 
carcinomas escamocelulares infectados pelo HPV tenderam a ter um melhor prognóstico, 
levando os autores a concluírem que o grande número de CLs presentes em tumores causados 
pelo HPV contribui para um melhor prognóstico em câncer de pulmão.

Sarcomas também têm sido relacionados às células dendríticas. O sarcoma de células 
dendríticas foliculares (SSCDF) é uma neoplasia maligna rara que exibe diferenciação para 
células foliculares dendríticas (SANTOS et al., 2005). Mais frequentemente acomete 
linfonodos, mas pode acometer também sítios extranodais como a boca (MARTINS et al., 
2004). O principal diagnóstico diferencial, porém, se faz com o sarcoma de células dendríticas 
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interdigitantes, sendo que o aspecto morfológico é indistinto e o imunofenotípico faz o 
diferencial, pois este exibe imunorreatividade para proteína S100 e vimentina e negatividade 
para marcadores das células dendríticas foliculares (CD21, CD23 e CD35).

O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) é conhecido por ser produzido por 
muitos tumores humanos, bem como ameloblastomas e carcinomas espinocelulares, 
possuindo grande importância no mecanismo de neovascularização dessas lesões 
(KUMAMOTO; OHKI; OOYA, 2002; NAKAZATO et al., 2006). Em adição, alguns estudos 
têm mostrado uma relação entre esse fator de crescimento e células dendríticas (CD). Estudos 
como os de Ishida et al., (1999) e Inoshima et al., (2002), mostram que o VEGF parece inibir 
a maturação das células dendríticas. Esses últimos mostraram que grupos de pacientes com 
alta expressão de VGEF e baixa infiltração de células dendríticas possuíam pior prognóstico 
para o carcinoma espinocelular de língua, quando comparado com os pacientes que possuíam 
baixa expressão de VEGF e alta infiltração de células dendríticas, melhor prognóstico.

Por fim, mediante a revisão científica auferida nesse trabalho, acredita-se que as 
Células de Langerhans tenham influência na patogênese de lesões bucais, principalmente em 
lesões periapicais, tumores odontogênicos e carcinomas. No entanto, testes imuno-
histoquímicos realizados com anticorpos específicos deverão ser priorizados para definição de 
melhores resultados.
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6. DISCUSSÃO

O ameloblastoma e o carcinoma espinocelular são lesões de tecido epitelial que 

possuem fisiopatologia distintas, cursando com características de benignidade e malignidade 

respectivamente, mas que quando não diagnosticadas precocemente poderão proporcionar 

tratamentos mutiladores, diminuição da qualidade de vida de seus portadores e morte. A 

agressão biológica induzida por uma reação imuno-inflamatória do organismo às células 

tumorais também parece ser requisito fundamental para o desenvolvimento dessas entidades 

(GARDNER, 1996; KUMAMOTO, SUZUKI, OOYA, 2002; CUTLER, JOTWANI, 2004; 

SANDRA et al., 2005; NAKAZATO et al., 2006; DU, WANG, 2011). 

O ameloblastoma é um tumor odontogênico de origem epitelial, com possível 

desenvolvimento dos remanescentes da lâmina dentária do epitélio odontogênico ou orgão do 

esmalte. E que apesar de sua classificação benigna, possui alto poder infiltrativo, recidiva e 

requer, em algumas situações, tratamentos mais invasivos(GHANDHI et  al., 2006; 

KHALIFA, SHOKIER, ABO-HAGER, 2010). O carcinoma espinocelular, como visto 

anteriormente, é o câncer de maior prevalência, dentre os diversos tipos que acometem a 

região bucal. Caracteriza-se por ser uma neoplasia maligna do epitélio de revestimento, com 

competência para acometer diversos sítios orais como mucosas, palatos, assoalho de boca e 

língua (MORE et al., 2000). 

Em nossa pesquisa, 56% dos ameloblastomas estudados pertenciam a indivíduos do 

sexo masculino e 44% a indivíduos do sexo feminino, mas não foi encontrada uma associação 

estatisticamente significativa entre a lesão e o sexo. Esses achados corroboram com os 

estudos de Abreu et al. (2004) e Costa et al. (2005). Da mesma forma, no carcinoma 

espinocelular, o sexo masculino foi o mais prevalente (56,52%), semelhante aos achados de 
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Costa e Ramos (2005), que mostraram uma prevalência de 44,75%% para este sexo. O uso do 

álcool e fumo, associado ao descuido no auto-exame e falta de procura a atendimento 

especializado parecem estar vinculado a essa maior prevalência no sexo masculino 

(ROUSSEAU, 2001; HIROTA, MIGLIARI, SUGAYA, 2006)

Os ameloblastomas foram predominantemente encontrados em pacientes com idade 

média de 36,21 anos, variando de 13 a 82 anos, sendo a segunda e terceiras décadas as de 

maior prevalência, estando de acordo com a literatura estudada (REGEZI, SCIUBBA, 2000; 

SASSI et al., 2002). Já no carcinoma espinocelular, a faixa etária acometida ultrapassa os 50 

anos, estando também mais relacionado ao sexo masculino (ROUSSEAU, 2001; HIROTA, 

MIGLIARI, SUGAYA, 2006). No entanto,  Hirota, Migliari, Sugaya (2006) encontraram a 

presença do CEC em paciente com 25 anos. Nossos achados mostraram uma variação de 

idade para os CEC de 40 a 81 anos,  com média de 61,43 anos de acordo com os relatos de 

Costa et al. (2005) e Dedivitis et al. (2004).  

Os ABs tendem a acometer mais a região posterior de mandíbula (SASSI et al., 2001), 

enquanto que os CECs incidem predominantemente em língua, assoalho de boca e palato 

(PERUSSI et al., 2001; DEDIVITIS et al., 2004). Resultados semelhantes foram encontrados 

por nós, onde a região mais envolvida pelos ABs foi a de corpo mandibular (44%), seguida 

pela região de corpo e ramo (36%).  Já nos CECs, diferentemente dos estudos de Hora et  al. 

(2003) que relataram uma maior prevalência em língua, e concordando com Perussi et al. 

(2001), que associaram um maior acometimento no compartimento inferior da boca em 

pacientes com idades acima de 60 anos, encontramos 40% dessas lesões em assoalho de boca. 

Sobre o tratamento dos ABs não existe um consenso na literatura. Para alguns, o 

tratamento conservador é suficiente, para outros a cirurgia de ressecção é uma possibilidade 

real, sendo mais indicada nos casos multicísticos ou sólidos, devido a um maior potencial de 
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recidiva (QUEIROZ et al., 2002; GHANDHI et al., 2006; LAU, SAMMAN, 2006). Para os 

CECs, como visto anteriormente, o tratamento dependerá do seu estadiamento. Consistindo 

desde a remoção da lesão com margens de segurança de 1,5cm de diâmetro, esvaziamentos 

ganglionares, até hemissecções ou secções completas de estruturas como língua, mandíbula, 

maxila, associado ou não à radioterapia (PUSNER, 2010). Em 68,48% dos pacientes 

estudados, com CEC, foram classificados com estadiamento 4, e 47,36% tinham 

comprometimento de linfonodos. 

A patogênese dos ABs e dos CECs, apesar de não possuirem relação comun, já que são 

patologias distintas,  parece também ser dependente dos diferentes tipos de células imuno-

inflamatórias e meio extra-celular. Estas células desempenham papéis específicos importantes 

durante o desenvolvimento dessas lesões. 

O epitélio odontogênico, que é responsável pelo desenvolvimento dentário, sob 

circunstâncias fisiológicas, pode proporcionar o desenvolvimento dos ABs nos maxilares por 

estímulos no epitélio lesional, interferindo por exemplo no processo de apoptose, reabsorção 

óssea local através de estímulos imunológicos ativadores de osteoclastos, produção de 

citocianas e hormônios, e angiogênese (KUMAMOTO, OHKI, OOYA, 2002; VERED et al., 

2005; SANDRA et al., 2005; LOU et al., 2006;  QIAN et al., 2010; RIBEIRO et al., 2011; 

KUMAMOTO, OHKI, OOYA, 2004). 

Nos CECs, como já visto anteriormente, inicia-se através de agentes carcinogênicos 

químicos e biológicos, que induzem as alterações mutagências e não-mutagênicas nas células 

normais. Esses agentes são capazes de induzir a ativação de protooncogeneses que regulam a 

proliferação celular e a diferenciação celular, a serem transformados em oncogenes que 

promovem um crescimento celular autônomo. Bem como pela a ação sobre o microambiente, 

reduzindo a adesividade celular das lamininas, estímulando à angiogênese e produzindo 
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citocinas inflamatórias (ROBBINS, COTRAN, 2004; SOUZA et al., 2007; LIN et al., 2009; 

CHANG et al., 2010; POOJA et al., 2010; JANSEN et al., 2010; KUMAR et al., 2010; 

OLIVEIRA, RIBEIRO-SILVA, 2011, SEKI et al., 2011).

Além dos eventos descritos acima envolvidos no desenvolvimento das duas 

patologias, o recrutamento de outras células, como consequência do processo inflamatório 

instalado, também potencializa o crescimento dessas lesões, já que as citocinas, fatores de 

crescimento e constituintes da matriz extracelular, produzidas por algumas células como 

macrófagos, células apresentadoras de antígeno, linfócitos, plaquetas dentre outras, induzem a 

reabsorção óssea e o crescimento celular local (PIATTELLI et al., 2002; KUMAMOTO, 

OHKI, OOYA, 2002; KUMAMOTO, OHKI, OOYA, 2004; VERED et al., 2005; SANDRA et 

al., 2005; LOU et al., 2006; SOUZA et al., 2007; LIN et al., 2009; CHANG et al., 2010; 

POOJA et al., 2010; JANSEN et al., 2010; KUMAR et al., 2010;  QIAN et al., 2010; 

RIBEIRO et al., 2011; OLIVEIRA, RIBEIRO, 2011, SEKI et al., 2011). 

É nesse contexto fisiopatológico que as células dendríticas profissionais, assumem 

maior importância, sendo responsáveis pela captura, processamento e apresentação dos 

antígenos aos linfócitos, maiores constituintes celulares da defesa adquirida, característica 

dessas lesões tumorais crônicas (BABI, 1998; DUTRONC, PORCELLI, 2002; CUTLER, 

JOTWAN, 2004; CUTLER, JOTWAN, 2004; MEIRA et al., 2010; DAS et al., 2011).

É sabido também que outros tipos celulares, como os macrófagos, podem fagocitar 

antígenos e expressar moléculas de MHC, possibilitando, dessa maneira, o reconhecimento 

prévio desses “invasores” pelos linfócitos T ativados, no entanto, apenas as células dendríticas 

possuem o atributo de promover a expansão desses linfócitos (WATTS, AMIGORENA, 

2000).
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Cernadas et al. (2009) mostraram que células dendríticas (CD) CD1a + produzem 

quantidades significativas de IL-12, o que pode polarizar a resposta de LT CD4 + virgem  

para a um fenótipo Th1. Em contraste, CDs CD1a-, não produzem quantidades significativa 

de IL-12. Isso sugere que a molécula CD1a, pode ser expressa ou não, sendo um marcador 

mielóide de CD que possui um importante papel como fonte produtora de células T CD4 

IL-12 e Th1 +  no homem. Dessa maneira, citocinas inerentes a um fenótipo Th1, como 

TNFα, podem induzir ou não um padrão inflamatório local com destruição óssea e, por 

consequência, um favorecimento do crescimento tumoral.

O microambiente com a presença de IL-1, IL-12 e TNFa, bem como produtos 

microbianos induzem a maturação das CLs, diminuição da capacidade de captura  e aumento 

da capacidade de apresentação antigênica aos LTs nos linfonodos. Essas células maduras 

regulam a produção dessas mesmas citocinas. Em contraste, agentes imunossupressores, tais 

como IL-10 e TGF-β convertem CDs imaturas em CDs tolerogênicas que podem induzir 

tolerância antígeno específica nas células T, através de vários mecanismos, como a ativação 

de Tregs, silenciando a diferenciação antígeno específica dos LTs e proporcionando a 

diferenciada de células T CD4 + virgens em Tregs (JONULEIT et al., 2000; HAWIGER et al., 

2001; OHTANI et al., 2009; DURAY et al., 2010; YANG, PANG, MOSES, 2010).

Outras células como as Th17 que são uma linhagem distinta de LT pró-inflamatórias, 

são células auxiliares que são induzidas na presença de IL-6, IL-21, TGF-ß e IL-1ß, e 

expandida sob o estímulo de IL-23. As células Th17 têm atraído grande interesse, pois elas 

têm sido encontradas em muitas doenças inflamatórias que antes só pareciam depender de 

uma respostas Th1, como a artrite reumatóide, psoríase, esclerose múltipla e doença de 

Crohn, mas também parecem estar envolvidas no desenvolvimento de tumores. Esse LTh17 

produz a IL-17 que é uma potente citocina pró-inflamatória, que também pode estar envolvida 
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no estímulo à angiogênese, parecendo ser regulada,  de forma proporcionalmente inversa, pela 

quantidade de CLs presentes no local (DOUGAN, DRANOFF, 2009; WANG et al., 2011).

	
 A origem exata de algumas células apresentadoras de antígeno ainda é incerta, embora 

elas se desenvolvam a partir das células tronco-hematopoiética (LOWELL, 2000). No 

entanto, as Células de Langerhans são constituintes da família de células dendríticas, 

apresentadoras de antígeno, originadas na medula óssea e por possíveis precursores linfóides 

(WOOD et al., 1985; PINKUS, 1997; LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-JORGENSEN et al., 

1993; SHORTMAN, 2000).

Como visto anteriormente, a identificação dessa célula nos tecidos é apenas possível 

através de técnicas histoquímicas, imuno-histoquímicas ou por microscopia eletrônica, 

entretanto, anticorpos como o S-100 e a fascina vêm sendo utilizados em estudos com 

finalidades de identificação dessas células, apesar de não serem específicos para tal 

(AKHLAGHI DOUROV, 1995; SANTOS, 2000; LINS et al., 2003; TAKAHASHI et al., 

2003; ALBUQUERQUE JR, 2003). Dessa forma, neste estudo, utilizamos a imunomarcação 

da molécula de superfície de glicoproteína CD1a e a do tipo lectina como o CD207 

(langerina) que são exclusivas par essa finalidade (NOVOCASTRA, 1998; PIATTELLI et al., 

2002; PEÑA-CRUZ et al., 2003; KISENPFENNIG et al, 2005).

Muitos trabalhos tentam explicar a utilização da proteína S-100 como marcador para 

as células de Langerhans, referenciando e correlacionando a localização, bem como a 

morfologia peculiar dessas células, no tecido epitelial estudado (REICHHARDT et al., 1991; 

AKHLAGHI, DOUROV, 1995; SANT´ANA FILHO, ROVANI, 2000; ALBUQUERQUE JR, 

2003; DEREKA et al., 2004). Porém, no presente estudo, encontramos formas arredondadas 

das CLs em camadas suprabasais do epitélio tumoral, localização não usual dessas células. 

Essas modificações fenotípicas serão explicadas adiante. É possível que as diferenças entre as 
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imunomarcações encontradas nas células de Langerhans da nossa pesquisa, e as encontradas 

na literatura, acima referenciadas, possam estar vinculadas à não especificidade de 

imunomarcadores utilizados por esses autores. 

Outros marcadores de superfície que podem ser utilizados para detectar as Células de 

Langerhans podem ser citados. O HLA-DR, molécula de apresentação de antígeno, e o CD29, 

que é um sistema de ancoragem de adesão celular, bem como o CD54 para ICAM-1 são 

exemplos. No entanto, as células de Langerhans expressam altos níveis de CD1a, langerina e 

E-caderina; marcadores específicos para tais células que não são encontradas em outros tipos 

de células dendríticas (LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-JORGENSEN, 1993; WATTS, 

AMIGORENA, 2000; SÉRGUIER et al., 2003).

Estudos como os de Sugihara, Okamoto e Horio (2005) relatam a utilização da fascina 

como marcador para células de Langerhans. Entre os leucócitos, apenas as células dendríticas 

demonstram expressão da fascina, inclusive na participação do desenvolvimento dos 

dendritos das CLs, em estudos em ratos (PINKUS et al., 1997; ROSS et al., 1998; ROSS et 

al., 2000; FILHO et al., 2004). Como esse marcador não é específico para a Célula de 

Langerhans, mas também é utilizado para células interdigitantes, foliculares e “veiled cells”, é 

cabível que estudos que utilizem tal substância, com o intuito de revelar CL, possam 

apresentar um resultado falso positivo. Esta suposição foi levantada por nós, já que em um 

estudo piloto, realizado previamente ao desenvolvimento desta pesquisa, identificamos uma 

imunomarcação positiva para a fascina em 18 casos de granulomas dentários e 26 casos de 

Cistos Radiculares, com densidades de marcações diferentes. Resultados diferentes foram 

encontrados, quando da utilização do anticorpo anti-CD1a.

Responsáveis pela captura e apresentação de antígeno aos linfócitos T, as células de 

Langerhans, como visto na revisão de literatura, parecem participar da patogênese de algumas 
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doenças como a infecção pelo HIV, rinite alérgica, histiocitose, doenças periodontais, queilite 

actínica, líquen plano, psoríase e neoplasias (REYNOLDS et al., 1995; GUNHAN et al., 

1996; KOBAYASHI et al., 1998; M. C CHARTON-BAIN et al., 1999; CHOU et al., 2000; 

SANTOS, 2000; TAKAHASHI et  al., 2003; SANTOS et al., 2007; MEIRA et al., 2010). 

Atualmente, pesquisas estão sendo desenvolvidas com o intuito de obter vacinas de células 

dendríticas, incluindo células de Langerhans, para combater lesões malignas já instaladas, tipo 

melanoma e carcinomas de rim. Acredita-se que a presença dessas células apresentadoras 

profissionais funciona como agente protetor, imunomodulador, e por isso um papel de atenuar 

o crescimento tumoral (DALL´OGLIO, SROUGI, BARBUTO, 2003; BARBUTO et al., 

2003; NEVES et al., 2005; SPARBER et al., 2010; PALUCKA et al., 2011). 

Ao rever a literatura pertinente, ainda são poucos os estudos sobre células de 

Langerhans (CLs) e microdensidade vascular (MDV) em tumores odontogênicos e carcinoma 

espinocelular de boca, bem como inexistem quando pensado nessa correlação (CLs x MDV) 

(GALLO et al., 2001; KUMAMOTO, OHKI, OOYA, 2002; NAKAZATO et al., 2006; 

HASINA et al., 2008; MEIRA et al., 2010).

As células de Langerhans foram detectadas em 88% dos ameloblastomas e em 100% 

dos carcinomas espinocelulares, mostrando uma associação estatisticamente significante entre 

imunomarcação e o tipo de lesão estudada (p=0,0001. Fisher). A significativa presença das 

células de Langerhans nos CECs foi semelhante aos achados de Pinto Jr et al. (1994) e Miyagi 

et al. (2001). Em todos os casos, tanto nos ABs como nos CECs existiram densidades 

variáveis de imunomarcação para essas CDs, com maior evidência nos CECs (CD1a p=0,002; 

CD207 p=0,002). As CLs, nas duas patologias, foram encontradas em maior quantidade no 

tecido epitelial, no entanto, também foi identificada no estroma. Uma provável explicação 

para essa imuno-marcação, extra-epitelial, pauta-se na possível saída das células de 
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Langerhans dos vasos linfáticos ou sanguíneos relacionados a trajetos entre epitélio e 

linfonodos, ou em uma possível origem linfóide das CLs, relacionada aos linfócitos B, células 

que podem estar localizadas nessa região, sob estímulo de citocinas.

Algumas pesquisas relatam a importância da microdensidade vascular como fator 

prognóstico em tumores primários (PINTO JR et al., 1994; ASCANI et al., 2005; JANSEN et 

al., 2010; KUMAR et al., 2010; DU, WANG, 2011). Para  Ascani et  al.(2005), o fato de 

tumores de boca apresentarem uma alta densidade microvascular sinaliza um maior poder de 

metástase, sendo um indicador de pior prognóstico. Esses autores também avaliaram, 

imunohistoquimicamente a MDV com o CD34, em carcinomas espinocelulares de boca, e 

encontraram uma relação estatisticamente significante entre a MDV e graduação histológica, 

bem com entre a MDV e o comprometimento nodal, parcialmente de acordo com os nossos 

achados. Resultado que será discutido adiante.

Nos ameloblastomas, quando analisado a predominância ou não de marcação CD1a, 

CD207 e CD34 em casos unicisticos ou sólidos, não se constatou diferenciação 

estatisticamente significante (P= 0,350, 0,337 e 0,563, respectivamente. Teste de Mann- 

Whitney). O que demonstra que outros mecanismos não vinculados à angiogênese e/ou à 

presença de células de defesa como as CLs, também estão envolvidos na fisiopatologia dessas 

lesões, principalmente a supressão de genes responsáveis pelo ciclo celular e o envolvimento 

de hormônios como o paratormônio na ativação de osteoclastos e consequentemente, 

expansão tumoral  (KUMAMOTO et al., 2004; KUMAMOTO, OHKI, OOYA, 2004). 

Em relação aos CECs, apesar de termos encontrado uma maior MDV nos casos pouco 

diferenciados em relação aos bem diferenciados, e uma maior densidade das CLs nos casos 

bem diferenciados quando comparado aos poucos, não foram encontrados resultados 

estatisticamente significantes quando correlacionados os CD1a e CD207 e o CD34 com as 
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graduações histológicas (bem, moderadamente e pouco diferenciado) (P=0,734, 0,283 e 

0,281, respectivamente. Teste de Kruskal-Wallis). Estes resultados avaliados isoladamente, 

para cada imunomarcador, diferiram dos relatados por Pinto JR et al., (1994), Gabrilovich et 

al., (1999), Inoshima et al., (2002), Jansen et al. (2010), Kumar et al. (2010) e Du, Wang 

(2011), mas se mostraram semelhantes, quando avaliado apenas a MDV, aos resultados 

apresentados por Sharma et al (2010).  Isso denota a existência de possíveis mecanismos que 

podem influenciar na severidade tumoral, que não estão apenas associados ao fator 

angiogênese. Além de que, essa angiogênese pode, em muitos casos, ser imunossuprimida 

através da ação de algumas citocinas como a IL-10 (NAGATA et al., 2002).

No entanto, nos CECs foi identificada uma associação estatisticamente significante 

(Teste de Mann-Whitney  p valor=0,007) entre quantidade de vasos neo-formados e 

comprometimento nodal, o que pode explicar, em parte, o caráter mais agressivos que essa 

neoplasia  possui quando da dissiminação lesional, possivelmente por influência do aumento 

vascular local. Este resultado corrobora com os de Ascani et al. (2005).

Comparando-se a angiogênese entre as duas lesões, não observamos nenhuma 

diferença estatisticamente significante (p=0,606), mostrando que a formação de novos vasos 

parece ter um papel fundamental nas duas lesões, independentemente do caráter de 

benignidade ou malignidade de cada uma.

Não foi detectada a presença de células dendríticas em todos os casos de 

ameloblastoma. Também não foi encontrada relação com a graduação histológica tanto no AB 

como no CEC. Esses resultados diferem dos estudos de Pinto Jr (1994) que encontrou uma 

maior densidade celular nos casos bem diferenciados de CEC. A redução da quantidade de 

células marcadas pelo CD1a e CD207, encontrada no presente estudo, pode estar vinculada à 

presença do reparo celular, caracterizado pela fase de quiescência ou imunomodulação do 
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patogênese tumoral, possivelmente proporcionado pelo sistema imunológico, hipótese 

levantada por Suzuki et al., (2001) e Ruiz (2003) em estudos sobre cistos odontogênicos. 

Outra hipótese, para essa possível diferença de quantidade das CLs, em alguns AB e 

CEC, foi proposta por Babi (1998) e Lins et  al. (2003), estudando outras doenças, o que 

também pode ser explicado para os achados dessa pesquisa. Eles acreditam que a redução das 

CLs aconteça devido a um processo de apoptose celular após a apresentação de antígeno às 

células T CD4+. Séguier et al. (2000) sugerem ainda que essa diminuição numérica das 

células de Langerhans também possa estar vinculada à migração destas células para os 

linfonodos regionais após a sua ativação pelo contato com os patógenos externos.

Além disso, a própria variação de técnica e métodos, bem como a sensibilidade da 

imuno-histoquímica, e a variabilidade da expressão de moléculas (receptores) de superfície, 

pode ser um fator de interferência (LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-JORGENSEN, 1993, 

CERNADAS et al., 2009). Essas duas explicações finais, elucidam o fato de termos 

encontrado uma maior imunomarcação do CD207 em comparação ao CD1a, no total das 

amostras tumorais estudadas (Teste Spearmnn p valor < 0,0001).  

Apesar de não termos incluído nas amostras pacientes sob terapêutica medicamentosa 

ou radioterapia, vale ressaltar que existem relatos de uma possível relação indireta entre 

substâncias terapêuticas especificas e a densidade das Células de Langerhans (RUIZ, 2003). 

Ainda não sabemos se fármacos podem interferir nesse decréscimo ou acréscimo de forma 

direta nas lesões tumorais em boca.

Já em lesões de pele, parece que fármacos podem interferir na contagem dessa 

população celular. O Imiquimod [1-(2-metilpropil)-1H-imidazol[4,5c]quinolina-4-amina] é 

um modificador da resposta imune, que tem efeitos anti-tumorais e antivirais comprovados 

em modelos animais, usado como tratamento tópico de feridas genitais e perianais externas. 
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Biologicamente, essa substância parece induzir algumas citocinas como interferon alfa  (IFN-

α), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina 1 alfa (IL-1α), IL-6 e IL-8. Essa 

substância, quando utilizada,  diminui a densidade de CD1a na pele tratada. Existe um 

decréscimo das células de Langerhans 48 horas depois do tratamento com iquimod e uma 

alteração morfológica nas CL restantes. Estas células aparentam-se mais largas, com mais 

processos dendríticos que outras não submetidas ao tratamento pela substância em questão, 

provavelmente para compensar a diminuição numérica dessas células no local de defesa. A 

diminuição local das células de Langerhans parece estar relacionada à ação do iquimod sobre 

a migração dessas para os lifonodos regionais (SUSUKI et al., 2000).

As células de Langerhans encontram-se no epitélio estratificado pavimentoso da 

epiderme e em mucosas de tecidos como boca, esôfago e orofaringe, existindo assim grande 

possibilidade de contato com qualquer antígeno que atravesse essas barreiras naturais do 

organismo (ZAMBURGO et al., 1995; CORONATO et al., 1998; HOLIKOVÁ et al., 2001; 

DALE, 2003).

Com relação à localização encontramos as células de Langerhans em maior quantidade 

no revestimento epitelial quando em comparação com as zonas subepiteliais com uma maior 

densidade na região intermediária e superficial. Esses achados diferem dos estudos de Suzuki 

et al. (2001), Piattelli et al. (2002) e Ruiz (2003), que utilizaram cistos odontogênicos e 

demonstraram uma maior presença dessas CLs na região intermediária e basal do epitélio. O 

que demonstra uma possível tendência de “alerta”constante dessas células nesses tumores 

estudados.   

Dependendo da sua localização no epitélio, essas células assumem formas 

predominantes. Assim, as células de Langerhans podem se apresentar de duas maneiras: uma 

constituída por muitos prolongamentos dendríticos, com citoplasma eletrolúcido, numerosos 
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grânulos de Birbeck e geralmente encontradas na camada subrabasal do epitélio; e outra com 

poucos dendritos, caracterizada por um citoplasma mais eletro-denso, poucos grânulos de 

Birbeck e usualmente localizadas na camada basal (LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-

JORGENSEN, 1993).

Essa morfologia das Células de Langerhans, como visto anteriormente, varia de 

acordo com seu grau de maturação. A forma madura caracteriza-se por possuir um aspecto 

irregular, estrelado e com prolongamentos citoplasmáticos longos e delgados, encontrados 

geralmente nas camadas suprabasais do epitélio. Já a forma imatura apresenta-se mais regular 

com formato arredondado, pouca quantidade ou ausência de prolongamentos dendríticos com 

localização preferencial na camada basal do epitélio (LOMBARDI, HAUSER, BUDTZ-

JORGENSEN, 1993; SÉRGUIER et al., 2000; ROMANI et al., 2003; LINS et al., 2003). 

Semelhante aos achados de Akhlaghi e Dourov (1995) e de Ruiz (2003), que estudaram cistos 

odontogênicos, essas células dendríticas não foram localizadas apenas na camada basal, mas 

espalhadas por todo o epitélio, principalmente nos casos de CEC onde o epitélio encontra-se 

desorganizado com invasão celular para o tecido conjuntivo. 

Além disso, apesar de minoria, também foi observada a presença de células de 

Langerhans com um formato arredondado na camada intermediária e superficial do epitélio. 

Este achado pode ser explicado por Sérguier et al. (2000) que hipotetizaram uma diminuição 

da expressão de algumas moléculas de superfície, ou seja, uma modificação estrutural dessas 

células, no momento da apresentação de antígenos aos Linfócitos T, permitindo um menor 

estímulo imunológico e uma maior especialização na apresentação antigênica.

A localização mais superficial e a morfologia dendrítica da maioria das CLs 

encontradas nesta análise sugere um estado de ativação dessas células. Mesmo sendo 

considerada uma lesão benigna e com menor densidade de células de Langerhans que os 
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CECs, as amostras de ameloblastomas mostraram CLs com morfologia e localização 

semelhantes aos carcinomas. Esta possível semelhança pode estar relacionada ao seu caráter 

clínico agressivo.

Apesar de alguns autores relatarem a associação das CLs com a vascularização  e com 

o infiltrado inflamatório (PRINGLE et al., 1992; PINTO JR., 1994; MIYAGI et al., 2001; 

SUZUKI et al., 2001; ALBUQUERQUE JR, 2003; RUIZ, 2003), os testes estatísticos não 

evidenciaram correlação significativa entre o infiltrado inflamatório e a densidade da 

imunomarcação pelo CD1a, CD207 e CD34 em nenhuma das duas lesões estudadas aqui. 

Essa falta de associação estatística também foi encontrada em estudos, em outras lesões orais, 

por Piattelli et al (2002). 

Albuquerque Jr (2003), justifica a correlação positiva entre quantidade de células de 

Langerhans e infiltrado inflamatório ao fato de existir uma alta atividade antigênica nos 

infiltrados inflamatórios intensos, possivelmente relacionados à infecção bacteriana, 

consequentemente necessitando de uma maior quantidade de célula de Langerhans para 

apresentá-los aos linfócitos. No entanto, acreditamos que essa falta de correlação positiva 

entre intensidade inflamatória , CLs e vasos sanguíneos não só está ligada a um aumento da 

quantidade de antígeno na lesão, mas também a uma resposta exacerbada ou não dos 

mecanismos de defesa de um indivíduo frente ao desenvolvimento tumoral, já que antígenos 

bacterianos só estão presentes em neoplasias quando da existência de uma infecção 

secundária.

Por fim, as células de Langerhans e a microdensidade vascular parecem influenciar na 

imunopatogênese do ameloblastoma e carcinoma espinocelular de boca, apesar de não ter sido 

encontrado correlação estatisticamente significante entre esses dois achados. Em adição, 

outros estudos envolvendo novos receptores celulares como aqueles identificados como Toll-
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like, responsáveis pelo controle e ativação das células dendríticas (BARTON, MEDZHITOV, 

2002; KOOP, MEDZHITOV, 2003; HARI et al., 2010), e outros envolvendo os mecanismos 

de escape e desenvolvimento tumoral, como inativação de LT citotóxicos, supressão da 

resposta imune anti-câncer (impedimento da apresentação antigênica HLA classe I, e estímulo 

à expansão de células imunossupressivas como FOXP3 e Tregs) (DU, WANG, 2011), possam 

ser estabelecidos na tentativa de se conhecer o comportamento de tumores benignos e 

malignos frente a outros reguladores diretos da resposta imune.
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7 CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos e na revisão de literatura, pôde-se concluir que:

- Células de Langerhans e angiogênese foram encontrados tanto nos CECs quanto nos ABs, o 

que sugere uma relação imunológica dessas estruturas na patogênese destes tumores;

- Os CEC apresentaram uma maior quantidade de CLs que os ABs, mas não maior 

angiogênese, mostrando que a formação de novos vasos parece ter um papel fundamental 

nas duas lesões, independentemente do caráter de benignidade ou malignidade de cada uma;

- A maior quantidade absoluta de células de Langerhans encontradas nos CECs de grau 

histológico bem diferenciado pode estar associada a um maior estímulo antigênico tumoral,  

desempenhando um possível papel imunoprotetor. Já nos ameloblastomas, a presença dessas 

células com marcante forma dendrítica e localização supra-basal parece desempenhar um 

papel imuno-inflamatório com produção de citocinas que potencializam o crescimento 

tumoral. A ausência de relação entre o tipo do AB e a densidade das CLs corroboram com 

esta afirmação;

- Os anticorpos CD1a e CD207 possuem eficiência semelhante na identificação das CLs, nas 

lesões estudadas, quando analisadas individualmente. Porém, quando avaliados na 

amostragem geral, apresentaram diferenças significativas, com maior expressão do CD207, 

indicando que ao se avaliar uma célula específica, a associação de dois anticorpos 

monoclonais, com ligações moleculares diferentes, parece ser uma forma de garantir maior 

fidedignidade da técnica imuno-histoquímica;

- Não houve diferença entre os tipos histológicos de ameloblastomas e o grau de malignidade 

dos carcinomas espinocelulares, em relação à presença de CLs e angiogênese;
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- Pacientes com envolvimento linfonodal, portadores de carcinoma espinocelular, 

apresentaram maior angiogênese, indicando possível relação direta da neovascularização 

com a capacidade de disseminação neoplásica;

- A ausência de correlação entre infiltrado inflamatório, tanto com a quantidade de  células de 

Langerhans como com a quantidade de vasos neoformados, nos dois tipos de tumor, sugere 

que ambos são capazes de induzir uma resposta inflamatória em quaisquer dos tipos ou 

graus histológicos avaliados.
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APÊNDICE A – Formula da solução de PBS

PBS

- Cloreto de Sódio (NaCl) - 8g;

- Fosfato de Sódio Bibárico (Na2 HPo4 7H2O) - 2,17g;

- Fosfato de Potássio (KH2 Po4) – 0,2g;

- Cloreto de Potássio (KCl) – 0,2g;

- H2O destilada Becker 1000ml.

*Todas as substâncias dissolvidas em água destilada. pH ajustado em 7,4. Acondicionar a 4oC.
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APÊNDICE B – Questionário utilizado para a aquisição dos dados da pesquisa

No_______

Lesão:
Ameloblastoma (  )
Carcinoma Espinocelular (  )

1- Dados Clínicos

-Idade:
- Raça:
-Sexo.
M (   )
F (   )

-Região.
Posterior superior direita (PSD)
Posterior superior esquerda (PSE)
Anterior superior (AS)
Posterior inferior direita (PID)
Posterior inferior esquerda (PIE)
Anterior inferior (AI)

- Classificação TNM p/ CEC

__________________

2- Achados morfológicos H/E (classificação unicístico ou sólido para os Ameloblastomas. 
Bem, moderadamente, pouco diferenciado e estadiamento para os Carcinomas 
Espinocelulares)

-Descrição dos achados
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

-Infiltrado inflamatório. 

Ausente (   )
Discreto (   )
Moderado (   )
Intenso (   )
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3- Achados da imuno-histoquímica

CD1a                                                          

- Marcação                                                
Positiva (   )                                               
Negativa (   )                                              

- Densidade                                            
Campo1:
Campo 2:
Campo 3:
Campo 4:
Campo 5:
Campo 6:
Campo 7:
Campo 8:
Campo 9:
Campo 10:
Total:
- Padrão de distribuição da marcação
Epitélio (  )
     Camada basal (  )
     Camada intermediária (  )
     Camada superficial (  )
Tecido de granulação (  )
Cápsula (  )
Não se aplica (  )

CD207                                                         

- Marcação                                                
Positiva (   )                                               
Negativa (   )                                              

- Densidade                                            
Campo1:
Campo 2:
Campo 3:
Campo 4:
Campo 5:
Campo 6:
Campo 7:
Campo 8:
Campo 9:
Campo 10:
Total:
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- Padrão de distribuição da marcação
Epitélio (  )
     Camada basal (  )
     Camada intermediária (  )
     Camada superficial (  )
Tecido de granulação (  )
Cápsula (  )
Não se aplica (  )

CD34                                                         

- Marcação                                                
Positiva (   )                                               
Negativa (   )                                              

- Densidade                                            
Campo1:
Campo 2:
Campo 3:
Campo 4:
Campo 5:
Campo 6:
Campo 7:
Campo 8:
Campo 9:
Campo 10:
Total:
- Padrão de distribuição da marcação
Epitélio (  )
     Camada basal (  )
     Camada intermediária (  )
     Camada superficial (  )
Tecido de granulação (  )
Cápsula (  )
Não se aplica (  )
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APÊNDICE C - Termo de Aprovação do Comitê de Bioética


