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RESUMO 
 

Tumor Odontogênico Queratocístico (TOQ) e Ameloblastoma (AM) são tumores 
odontogênicos benignos comuns que apresentam comportamento localmente 
invasivo e altas taxas de recorrência. A via de sinalização Wnt desempenha papel 
no desenvolvimento e progressão destes tumores, mas os mecanismos moleculares 
envolvidos na gênese e comportamento tumoral ainda são pouco conhecidos. O 
objetivo deste estudo foi avaliar em TOQ e AM a expressão imuno-histoquímica de 
proteínas Wnt1, Wnt5a, β-catenina e Sufu, envolvidas na via de sinalização Wnt, na 
tentativa de contribuir com a melhor compreensão da patogênese destes tumores. 
Foram utilizados 37 amostras teciduais parafinizadas e fixadas em formalina de 
tumores odontogênicos, sendo 18 TOQs e 19 AMs, os quais foram submetidos à 
técnica imuno-histoquímica. A análise do perfil imuno-histoquímico demonstrou que 
ambos os tumores apresentaram similaridade na imunoexpressão de Wnt1 e Wnt5a 
(p=0,571 e p=0,157, respectivamente). Os TOQs apresentaram imunoexpressão de 
β-catenina significativamente maior que os AMs (p=0,000). Quanto ao Sufu, apesar 
de sua expressão ter sido maior nos TOQs, não houve diferença estatisticamente 
significante entre os tumores (p=0,216). Dentre os biomarcadores avaliados, a β-
catenina (p=0,014) e o Wnt5a (p=0,014) apresentaram imunomarcação 
significativamente maior em TOQs, já nos AMs, a imunoexpressão foi maior 
principalmente para o Wnt5a (p=0,003). Houve predominância da imunomarcação 
nucleocitoplasmática do Wnt1 e citoplasmática da β-catenina e  do Sufu em TOQs e 
AMs. Quanto à Wnt5a, os TOQs demonstraram maior imunomarcação 
nucleocitoplasmática, enquanto nos AMs houve predominância da marcação 
citoplasmática. Os altos índices de marcação da β-catenina em TOQs e da Wnt5a 
em TOQs e AMs sugere que estas proteínas tenham maior contribuição com o 
desenvolvimento, progressão e agressividade destes tumores, e que a Wnt5a atue 
em receptores diferentes nestes tumores. 
 
 
Palavras-chave: Tumor Odontogênico Queratocístico. Ameloblastoma. Wnt1. 
Wnt5a. Β-Catenina Sufu.  
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ABSTRACT 
 

Keratocystic Odontogenic Tumor (KCOT) and Ameloblastoma (AM) are common 
benign odontogenic tumors with locally invasive behavior and high recurrence rates. 
The Wnt signaling pathway plays a role in the development and progression of these 
tumors, but the molecular mechanisms involved in the genesis and tumor behavior 
are still unknown. The aim of this study was to evaluate the immunohistochemical 
expression of Wnt1, Wnt5a, β-catenin and Sufu proteins involved in the Wnt signaling 
pathway in KCOT and AM, in an attempt to contribute to a better understanding of 
the pathogenesis of these tumors. Thirty seven odontogenic tumor cases were 
paraffin embedded and fixed in formalin for proceeding immunohistochemical 
technique. Eighteen tumors were KCOT and 19 cases were AMs. Both tumors 
resembled the immunohistochemical profile for Wnt1 and Wnt5a (p= 0.571 and 
p=0.157, respectively). KCOTs presented significantly greater immunostaining of β-
catenin than AMs (p=0.000). Although, KCOTs expressed more Sufu than AMs, 
there was no statistically significant difference between tumors (p=0.216). Among the 
evaluated biomarkers, β-catenin (p=0.014) and Wnt5a (p=0.014) had significantly 
higher immunostaining in all KCOT cases, meanwhile, the AMs expressed greater 
immunostaining for Wnt5a (p=0.003). Both tumors immunostaining of Wnt1 was 
predominantly nucleus/cytoplasmic, and of β-catenin and Sufu were cytoplasmic. 
KCOTs demonstrated greater immunostaining of Wnt5a in the nucleus/cytoplasm 
zone, while AMs showed greater predominance of this protein in the cytoplasm. The 
high intensity staining of β-catenin in KCOTs, and Wnt5a in KCOTs and AMs suggest 
that these proteins have greater contribution to the development, progression and 
aggressiveness of these tumors. Furthermore, Wnt5a acts on different receptors in 
these tumors. 
 
Key words: Keratocystic Odontogenic Tumor. Ameloblastoma. Wnt1. Wnt5a. β-
catenin. Sufu. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Os Tumores Odontogênicos (TO) compreendem um grupo de lesões 

derivadas dos tecidos dentários, que exibem grande variedade de padrões 

histológicos e comportamento biológico (KUMAMOTO, 2006; MIYAKE, 2006; 

SIRIWARDENA et al., 2009; SUKARAWAN et al., 2010; PREMALATHA et al., 2013; 

GARG et al., 2015). Comumente ocorrem nos ossos maxilares e, se não tratados, 

podem causar deformidade ou extensa destruição tecidual (MIYAKE, 2006).  

O Tumor Odontogênico Queratocístico (TOQ) e Ameloblastoma (AM) são 

tumores odontogênicos benignos comuns e apresentam comportamento localmente 

invasivo, com altas taxas de recidiva (KUMAMOTO, 2006; SHARIFI-SISTANI et al., 

2011; JAMSHIDI et al., 2014). O comportamento biológico, incluindo o alto risco de 

recorrência, tem sido associado às características moleculares do tumor, tratamento 

inadequado, dentre outros fatores (FINKELSTEIN et al., 2013). Todavia, os 

mecanismos moleculares relacionados à patogênese durante a progressão destes 

tumores, ainda não é completamente compreendida (KUMAMOTO; KIMI; OOYA, 

2001; STOLF; KARIM; BANERJEE, 2007). 

A patogênese dos tumores odontogênicos está intimamente relacionada com 

o processo de desenvolvimento dentário (LEE; KIM, 2013), originando-se a partir de 

remanescentes do epitélio odontogênico, que inclui a lâmina dentária, órgão do 

esmalte e restos epiteliais de malassez (KUMAMOTO, 2006; LEE; KIM, 2013). Deste 

modo, acredita-se que vias de sinalização moleculares envolvidas na odontogênese, 

tais como a Shh (Sonic Hedgehog) e Wnt (GUIMARÃES et al., 2015), caso sejam 

ativadas inadequadamente, podem também estar relacionadas com a formação de 

tumores odontogênicos, como TOQs (HAKIM et al., 2011; GUIMARÃES et al., 2015) 

e AMs (KUMAMOTO; OOYA, 2005; TANAHASHI et al., 2008; CHUAH et al., 2009; 

SUKARAWAN et al., 2010; SIAR et al., 2012; LEE; KIM, 2013; WEI et al., 2013; 

GUIMARÃES et al., 2015). 

A via de sinalização Wnt regula o processo de desenvolvimento, incluindo a 

formação do eixo embrionário, sistema nervoso, coração, rim, glândula mamária, 

folículos pilosos e dentes (STOLF; KARIM; BANERJEE, 2007). A ativação 

inapropriada desta via está associada a uma variedade de tumores humanos, 

incluindo neoplasias orais (LIU; MILLAR, 2010). Contudo, os mecanismos envolvidos 
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na gênese, citodiferenciação e progressão de tumores odontogênicos ainda não 

estão bem compreendidos (LO MUZIO, 2001; KUMAMOTO; OHKI; OOYA, 2004). 

A comprovação do envolvimento de moléculas associadas a via Wnt na 

patogenia dos tumores odontogênicos poderá fornecer o desenvolvimento de novas 

e eficazes abordagens terapêuticas. Além disso, essas moléculas poderão servir 

como marcadores tumorais, auxiliando no diagnóstico e compreensão do 

comportamento biológico dessas lesões (KUMAMOTO; OOYA, 2005; KUMAMOTO, 

2006; LEOCATA et al., 2007; SATHI et al., 2007; CHUAH et al., 2009; SAUK et al., 

2010; LIU; MILLAR, 2010; HAKIM et al., 2011; SIAR et al., 2012; PREMALATHA et 

al., 2013; AREND et al., 2013; WEI et al., 2013). Neste contexto, este trabalho visa 

avaliar a expressão imuno-histoquímica de proteínas da via de sinalização Wnt 

(Wnt1, β-catenina, Sufu e Wnt5a) em TOQs e AMs. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  
 
2.1 Tumores Odontogênicos 

 
2.1.1 Tumor Odontogênico Queratocístico  

 
O tumor odontogênico queratocístico, anteriormente conhecido como 

ceratocisto odontogênico, foi reclassificado em 2005 pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como neoplasia intra-óssea benigna, de origem epitelial, devido ao 

seu comportamento biológico (BARNES et al., 2005; PREMALATHA et al., 2013). 

Embora apresente crescimento lento, tem sido associado à expansão óssea, 

deslocamento dentário, invasão de tecidos adjacentes (GOMES et al., 2009; VERED 

et al., 2009; PEREIRA et al., 2012; PREMALATHA et al., 2013) e altas taxas de 

recorrência (PEREIRA et al., 2012; PREMALATHA et al., 2013), que podem estar 

associadas a uma variedade de fatores, tais como a localização e o tamanho da 

lesão, o tipo de tratamento instituído e o aspecto morfológico do tumor (PEREIRA et 

al., 2012), principalmente a presença de cistos satélites (AGARAM et al., 2014).  

TOQs são mais frequentes entre a segunda e quarta décadas de vida 

(BARNES et al., 2005) e podem ser observados em qualquer localização nos ossos 

maxilares, acometendo, principalmente, a região posterior da mandíbula (PEREIRA 

et al., 2012; FINKELSTEIN et a., 2013), podendo ou não estar relacionado a um 

elemento dentário (PEREIRA et al., 2012). Raramente estes tumores causam 

sintomas, principalmente quando pequenos, a não ser que estejam inflamados 

secundariamente (PEREIRA et al., 2012; FINKELSTEIN et al., 2013). Como 

possuem natureza agressiva, podem causar expansão óssea (OKAMOTO et al., 

2010; FINKELSTEIN et a., 2013), de modo que quando localizados em maxila, 

podem comprometer os seios maxilares, antro nasal e, até mesmo, o assoalho da 

órbita (FINKELSTEIN et a., 2013). Assim, lesões maiores podem causar dor, 

tumefação, edema e até drenagem espontânea, caso reabsorvam as corticais 

ósseas (PEREIRA et al., 2012). 

Por serem assintomáticos, geralmente são descobertos através de exames 

radiográficos de rotina (PEREIRA et al., 2012). A depender do tamanho do tumor, se 

caracterizam radiograficamente como lesão radiolúcida uni ou multilocular, que 

apresenta borda cortical fina e bem demarcada. Deslocamento de unidades 
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dentárias e reabsorção radicular têm sido relatados nas partes acometidas pela 

lesão (FINKELSTEIN et a., 2013). 

TOQs se desenvolvem esporadicamente ou em pacientes portadores da 

Síndrome do Carcinoma Basocelular Nevóide (SCBCN), nos quais são mais 

frequentes (SHIMADA et al., 2013). Quando associados com esta síndrome, as 

lesões são mais precoces, ocorrendo entre a primeira e segunda décadas de vida 

(PEREIRA et al., 2012). A SCBCN é uma doença autossômica dominante 

(SHIMADA de et al., 2013; ESLAMI et al., 2008), caracterizada por uma variedade 

de sintomas e sinais clínicos, incluindo, principalmente, a presença de múltiplos 

TOQs, que geralmente correspondem às primeiras manifestações sindrômicas, o 

que favoreceria o diagnóstico precoce. Outros achados incluem a presença de 

carcinomas basocelulares, fendas palmoplantares e alterações esqueléticas, como 

deformidades em costelas (ESLAMI et al., 2008; PONTI et al., 2012).  

Microscopicamente, a lesão exibe morfologia cística, com revestimento 

epitelial do tipo pavimentoso estratificado, contendo de 5 a 8 camadas de células na 

camada corrugada de paraceratina na superfície (BARNES et al., 2005; 

FINKELSTEIN et al., 2013). Na camada basal, evidencia-se células dispostas em 

paliçada, com núcleos hipercromáticos, apresentando polaridade nuclear invertida 

(FINKELSTEIN et al., 2013).  

O tecido conjuntivo subjacente demonstra escasso infiltrado inflamatório 

(PEREIRA et al., 2012) e pode apresentar restos epiteliais ou pequenos microcistos, 

denominados cistos satélites. Caso a inflamação secundária esteja presente,  

poderá haver alteração das características microscópicas do tumor,  como a perda 

de queratinização, aumentos e diminuições em espessuras do epitélio e perda da 

arquitetura das células da camada basal (FINKELSTEIN et al., 2013).  

A cápsula fibrosa do TOQ é delgada e friável (BARNES et al., 2005), o que 

dificulta sua remoção cirúrgica e aumenta as chances de recidiva. O tratamento de 

eleição é a enucleação completa do tumor, associada à curetagem óssea, bem 

como a outras técnicas cirúrgicas, tais como a descompressão e a marsupialização. 

No entando, ainda há controvérsias quanto ao tratamento destes tumores (PEREIRA 

et al., 2012). 

Os TOQs tendem a recorrer após a enucleação, pois como sua cápsula de 

tecido conjuntivo é delgada e friável, se não for removido corretamente, os restos 

epiteliais responsáveis pela elevada capacidade proliferativa deste tumor podem 
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permanecer no local e favorecer a recidiva. Caso estejam associados com a 

SCBCN, também conhecida como Síndrome de Gorlin-Goltz, as chances de recidiva 

aumentam (PEREIRA et al., 2012). 

Moléculas de sinalização Shh podem atuar nas interações epitélio-

mesenquimais e proliferação celular durante o desenvolvimento dentário e no 

crescimento de tumores derivados do epitélio odontogênico (KUMAMOTO; OHKI; 

OOYA; 2004). A literatura tem mostrado a realização de estudos que visam avaliar o 

comportamento biológico de TOQs (GOMES et al., 2009), de modo que novas 

modalidades terapêuticas possam ser pesquisadas.  

Muitos estudos sugerem que alterações nas vias de sinalização Shh 

desempenham papel significante na patogênese de TOQs (SHIMADA et al., 2013; 

GURGEL et al., 2014). Todavia, como o comportamento biológico destes tumores 

variam consideravelmente, acredita-se que a via de sinalização Shh possa atuar 

sinergicamente com outras vias (VERED et al., 2009).  A possibilidade de interação 

entre a via de sinalização Shh e Wnt tem sido avaliada durante o desenvolvimento 

craniofacial (HAKIM et al., 2011). Contudo, estudos que avaliem a influência da via 

de sinalização Wnt na patogênese do TOQ, bem como a sua interação com a via 

Shh, ainda são escassos na literatura.  

 
 
2.1.2 Ameloblastoma  

 
Ameloblastoma é um tumor benigno de origem epitelial odontogênica 

derivado de restos da lâmina dentária, do órgão do esmalte em desenvolvimento, do 

revestimento epitelial de cistos odontogênicos ou de células basais da mucosa oral 

(TANAHASHI et al., 2008; SIAR et al., 2012). Os genes envolvidos na odontogênese 

também desempenham papel na tumorigênese dos ameloblastomas, visto que estas 

lesões são derivadas de epitélio odontogênico (LEE; KIM, 2013; STOLF; KARIM; 

BANERJEE, 2007). Deste modo, o processo de desenvolvimento tumoral pode estar 

associado a alterações nas vias de sinalização responsáveis pela formação dentária 

(STOLF; KARIM; BANERJEE, 2007).  

O ameloblastoma acomete principalmente a região posterior da mandíbula 

(WEI et al., 2013; BARNES et al., 2005) e ocorre principalmente entre os 20 e 50 

anos de idade, sendo raro em crianças (SUKARAWAN et al., 2010), e suas 
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características clínicas são similares às dos TOQs (OKAMOTO et al., 2010). 

Caracteriza-se por crescimento lento (LEE; KIM, 2013; JAMSHIDI et al., 2014), o 

que pode levar a grandes deformidades faciais, caso não seja tratado (STOLF; 

KARIM; BANERJEE, 2007; WEI et al., 2013). É um tumor localmente invasivo, de 

caráter agressivo, com altas taxas de recorrência (STOLF; KARIM; BANERJEE, 

2007; OKAMOTO et al., 2010; SHARIFI-SISTANI et al., 2011; FARIAS et al., 2012; 

LEE; KIM, 2013; JAMSHIDI et al., 2014) e de destruição óssea (PONTI et al., 2012).  

De acordo com os achados clinicopatológicos e prognóstico, os 

ameloblastomas são classificados em sólido convencional ou multicistico, unicístico, 

periférico e desmoplásico (BARNES et al., 2005; LEE; KIM, 2013). Estes tumores 

apresentam diferenças clínicas, radiográficas e quanto ao comportamentos biológico 

(LEE; KIM, 2013). Radiograficamente, caracteriza-se como lesão radiolúcida uni ou 

multilocular bem definida, frequentemente associada a dente não erupcionado (WEI 

et al., 2013). É comum a presença de reabsorção das raízes dos dentes adjacentes 

ao tumor, bem como de expansão da cortical óssea, cujas margens frequentemente 

apresentam festonamento irregular (LEE; KIM, 2013). 

O ameloblastoma sólido tem demonstrado comportamento clínico mais 

agressivo e pior prognóstico, quando comparado ao ameloblastoma unicístico, uma 

vez que apresenta maior potencial infiltrativo e taxas de recidivas (BARNES et al., 

2005). Microscopicamente, os ameloblastomas sólidos apresentam padrão 

microscópico variado (PONTI et al., 2012) e inclui os subtipos histológicos folicular e 

plexiforme, que são os mais frequentes (BARNES et al., 2005; CHUAH et al., 2009; 

SHARIFI-SISTANI et al., 2011; LEE; KIM, 2013; JAMSHIDI et al., 2014), bem como 

outras variantes, como o padrão de células granulares, acantomatoso e de células 

basais (KUMAMOTO; KIMI; OOYA, 2001; BARNES et al., 2005; KUMAMOTO; 

OHKI; OOYA, 2005; LEE; KIM, 2013). Os padrões plexiforme e folicular exibem 

ilhas, ninhos ou cordões anastomosados de epitélio odontogênico, formado por 

células colunares periféricas altas na periferia, similar a ameloblastos, dispostas em 

paliçada e com núcleos hipercromáticos demonstrando polaridade invertida. As 

células da região central estão frouxamente arranjadas, assemelhando-se ao 

retículo estrelado do órgão do esmalte (SEKINE et al., 2003; ALVES PEREIRA et al., 

2010).  

Já o ameloblastoma unicístico, é caracterizado pela presença de cavidade 

patológica revestida por epitélio ameloblastomatoso (ALVES PEREIRA et al., 2010) 
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e pode apresentar duas variantes histológicas. Na variante luminal o tumor encontra-

se no epitélio ameloblástico, enquanto que na intraluminal pode ocorrer projeções do 

revestimento cístico em direção ao lúmen. Já a variante mural, demonstra a parede 

fibrosa cística infiltrada por ilhas de ameloblastoma folicular e/ou plexiforme 

(BARNES et al., 2005). 

A intervenção cirúrgica radical é considerada o tratamento de escolha (SAUK 

et al., 2010; PREMALATHA et al., 2013) devido ao caráter invasivo deste tumor, no 

intuito de garantir margens cirúrgicas livres e, consequentemente, melhor 

prognóstico e prevenção de recidiva (SAUK et al., 2010; ZHONG et al., 2011). 

Acredita-se que tratamentos mais conservadores possam ser adotados no futuro, 

em função do conhecimento de moléculas associadas ao comportamento mais 

agressivo, o que possibilita a criação de terapias alvo. 

A compreensão dos mecanismos moleculares envolvidos no desenvolvimento 

e progressão do ameloblastoma, assim como do tumor odontogênico queratocístico, 

ainda não está bem estabelecida na literatura. Neste contexto, é fundamental a 

realização de novos estudos que avaliem os mecanismos envolvidos na 

fisiopatologia tanto do TOQ quanto do AM, de forma que contribua com o 

diagnóstico, conhecimento da biologia tumoral e tratamento mais conservador e 

eficaz destes tumores (STOLF; KARIM; BANERJEE, 2007). 

 

 

2.2 Via de sinalização Wnt 
 

Wnt é uma família de 19 glicoproteínas que funcionam como transdutores de 

sinal (CHUAH et al., 2009; WILLERT; NUSSE, 2012) e influenciam numa variedade 

de processos fisiológicos e eventos celulares (KIKUCHI; YAMAMOTO; KISHIDA, 

2007; WILLERT; NUSSE, 2012). Estas proteínas atuam na regulação do 

crescimento, motilidade e diferenciação celular (LO MUZIO, 2001; KUMAMOTO; 

OOYA, 2005; CLEVERS, 2006; SALAHSHOR et al., 2008), durante o 

desenvolvimento embrionário (LO MUZIO, 2001; CLEVERS, 2006) e na 

homeostasia tecidual do organismo adulto (CLEVERS, 2006; WILLERT; NUSSE, 

2012). Todavia, a desregulação da transdução desses sinais contribui com o 

processo de desenvolvimento e progressão tumoral (KIKUCHI; YAMAMOTO; 

KISHIDA, 2007; PUKROP; BINDER, 2008).  
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Existem três principais vias de sinalização Wnt, sendo uma via canônica ou 

dependente de β-catenina (via Wnt/β-catenina) e duas vias não canônicas ou não 

dependentes de β-catenina (via Wnt/polaridade planar da célula e a via Wnt/Ca2+) 

(CLEVERS, 2006; KIKUCHI; YAMAMOTO; KISHIDA, 2007; AREND et al., 2013). A 

diferença entre elas é a presença ou ausência de β-catenina, de modo que a via de 

sinalização canônica envolve esta proteína, ao contrário do que ocorre na não-

canônica, que opera independentemente de β-catenina (AREND et al., 2013).   

Dentre as três vias de sinalização Wnt, a via canônica Wnt/β-catenina é a que 

apresenta maior compreensão na literatura (CLEVERS, 2006). Esta via envolve as 

moléculas intracitoplasmáticas APC, Axina, GSK3β e β-catenina. Dentre estas, a β-

catenina é o fator chave da via de sinalização Wnt e funciona como ativador 

transcricional (WEI et al., 2013).  

Quanto à capacidade de ativar a via canônica (Wnt/β-catenina), os membros 

da família Wnt foram classificados em dois grupos.  Os membros da classe Wnt1, 

representados pelas proteínas Wnt1, Wnt3, Wnt3a, Wnt7a, Wnt7b e Wnt8, são 

considerados ativadores efetivos. Já os membros da classe Wnt5a, representados 

pelas proteínas Wnt4, Wnt5a e Wnt11, têm sido considerados pobres ativadores ou 

inibidores da via canônica (LIU; MILLAR, 2010).  

A transdução do sinal Wnt ocorre quando a proteína Wnt interage com 

membros de duas famílias de receptores de superfície celular: os receptores Frizzled 

(Fz) e receptores de lipoproteína de baixa densidade (LRP). A interação entre o sinal 

Wnt e o receptor Fz leva à ativação da via de sinalização canônica (β-catenina) e 

não canônica (PCP e Ca2+), promovendo crescimento, diferenciação e migração 

celular. Quando o ligante Wnt se liga ao receptor LRP5/6, ocorre a ativação da via 

de sinalização canônica da β-catenina e crescimento celular (KIKUCHI; 

YAMAMOTO; KISHIDA, 2007). 

 

 

2.3 Via de sinalização canônica (Wnt/β-catenina) 
 
2.3.1 Ausência de sinal Wnt 

 
A β-catenina é uma molécula que possui papel importante nesta via de 

sinalização e funciona como ativador transcricional ao se ligar a fatores de 
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transcrição no núcleo, como TCF/LEF1 (NELSON; NUSSE, 2004; ALVES PEREIRA 

et al., 2010; WEI et al., 2013). Contudo, esta proteína também atua como 

componente estrutural de junções aderentes em epitélios (NELSON; NUSSE, 2004; 

CLEVERS, 2006; ALVES PEREIRA et al., 2010), o que é essencial na regulação do 

comportamento celular (OBARA; SUZUKI; TAKEDA, 2006). Deste modo, por ser 

uma molécula multifuncional, a β-catenina pode estar presente em 3 diferentes 

locais na célula, seja na membrana citoplasmática, no citoplasma e/ou no núcleo 

(ALVES PEREIRA et al., 2010). 

Enquanto a β-catenina é considerada regulador positivo na via de sinalização 

Wnt, proteínas como APC, GSK3β e Axina são consideradas fatores reguladores 

negativos desta via, atuando como supressores através do feedback negativo 

(POLAKIS, 2000; SIRIWARDENA et al., 2009; WEI et al., 2013). O efeito supressor 

tumoral também pode ser desenpenhado pela E-caderina, por conta de sua 

habilidade de se ligar à β-catenina e de regular seus níveis citoplasmáticos, 

antagonizando o sinal Wnt (LO MUZIO, 2001). Ainda não está claro se as 

propriedades de adesão e sinalização da β-catenina estão interconectadas. 

Acredita-se que a β-catenina recém-sintetizada é primeiramente disponibilizada para 

a adesão celular, tornando-se pouco disponível para sinalização (CLEVERS, 2006).  

Na célula normal ou na ausência do sinal Wnt, a β-catenina está envolvida na 

adesão intercelular, uma vez que medeia a ligação de caderinas à α-catenina, que 

por sua vez, se liga à actina do citoesqueleto (LO MUZIO, 2001; CLEVERS, 2006; 

OBARA; SUZUKI; TAKEDA, 2006; SALAHSHOR et al., 2008). Caso a β-catenina 

não esteja participando da adesão celular e se encontre em excesso e livre no 

citosol, a proteína APC forma um complexo com a β-catenina, Axina e GSK3β 

(Glicogênio Sintase Quinase). Assim, GSK3β e CK1 fosforilam a proteína APC e/ou 

β-catenina, de modo que a β-catenina fosforilada seja reconhecida pela β-TrCP e 

posteriormente degradada pela via da ubiquitina-proteassoma, resultando na 

manutenção de baixos níveis citoplasmáticos desta proteína (LO MUZIO, 2001; 

CLEVERS, 2006; SALAHSHOR et al., 2008) (Figura 1). 

Uma vez degradada no citoplasma, a β-catenina não será translocada para o 

núcleo. Na ausência de β-catenina no núcleo, o fator TCF/LEF será incapaz de 

ativar a transcrição e assume papel de repressor transcricional, podendo formar um 

complexo com a proteína Groucho, de modo que inibe a transcrição do gene alvo na 

ausência do sinal Wnt (CLEVERS, 2006; LIU; MILLAR, 2010) (Figura 1). 
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Os níveis de β-catenina são frequentemente baixos em células não 

estimuladas, mas tanto a proteína livre quanto a ligada à membrana celular, 

acumulam-se no citoplasma e núcleo em resposta à sinalização Wnt (POLAKIS, 

2000).  

 
 
2.3.2 Presença de sinal Wnt 

 
A ativação da via de sinalização Wnt pode ocorrer tanto em condições 

fisiológicas quanto patológicas. Sob condições fisiológicas típicas, na via canônica 

ou via Wnt/ β-catenina, devido à presença do sinal Wnt, a β-catenina se acumula no 

citoplasma e é translocada para o núcleo, onde se combina com fatores de 

transcrição TCF/LEF1 e promove a expressão de genes que estão envolvidos com a 

proliferação celular, inibição da apoptose, invasão e migração da célula tumoral (LO 

MUZIO, 2001; VEEMAN; AXEROLD; MOON, 2003). 

A via canônica é ativada pela ligação simultânea do sinal Wnt aos receptores 

da família Fz e co-receptores LRP-5/6 (LO MUZIO, 2001; NELSON; NUSSE, 2004). 

Ao interagir com o Wnt, o receptor Fz aumenta a afinidade por Disheveled (Dvl), 

recrutando-a para membrana celular no intuito de promover sua ativação. Uma vez 

ativada, a Dvl inibe a enzima GSK3β, que é responsável pela fosforilação da β-

catenina, o que só é possível quando a β-catenina está ligada ao complexo formado 

pela GSK3β, APC e Axina (LO MUZIO, 2001) (Figura 1). 

Uma vez não fosforilada, a β-catenina não é degradada pela via ubiquitina-

proteassoma, de modo que se acumula no citoplasma, onde se estabiliza (LO 

MUZIO, 2001). O aumento dos níveis de β-catenina livre no citoplasma leva à sua 

migração para o núcleo, onde não é normalmente encontrada. No núcleo, a β-

catenina desloca a proteína Groucho e se liga ao fator de transcrição TCF/LEF-1, 

formando complexo que induz a transcrição de genes alvo da via Wnt (CLEVERS, 

2006; LIU; MILLAR, 2010) (Figura 1). Contudo, caso ocorram anormalidades, a 

tumorigênese pode ser estimulada em função da sobre-expressão de genes nesta 

via (NELSON; NUSSE, 2004; SALAHSHOR et al., 2008). 
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2.3.3 Supressão da via de sinalização canônica 
 
	

Sufu forma um complexo com o ativador transcricional β-catenina e funciona 

como regulador negativo de transcrição dependente de TCF/LEF1. Este mecanismo 

é similar ao que ocorre na via de sinalização Shh, na qual o Sufu controla a 

distribuição nuclear-citoplasmática de fatores de transcrição Gli/Ci. O envolvimento 

de Sufu na regulação da β-catenina aumenta as evidências de que existem vários 

níveis de interação cruzada entre a sinalização Shh e Wnt durante o 

desenvolvimento do organismo e o câncer (MENG et al., 2001). Entretanto, o 

mecanismo molecular pelo qual o Sufu funciona, ainda não está totalmente 

esclarecido (MENG et al., 2001; HAN; SHI; JIANG 2015). 

Acredita-se que Sufu (Supressor of Fused), atue como supressor tumoral 

tanto da via de sinalização Wnt/β-catenina (MIN et al., 2011), quanto da sinalização 

Shh (MENG et al., 2001; PASTORINO et al. 2009; COHEN; KURZROCK, 2015; 

HAN; SHI; JIANG, 2015). A existência deste supressor tem sua devida importância, 

pois as vias de sinalização Shh e Wnt, apesar de serem os principais sistemas de 

sinalização envolvidos durante o desenvolvimento embrionário (MaCDONALD et al., 

2009; MIN et al., 2011), quando desreguladas, participam da patogênese tumoral 

(MaCDONALD et al., 2009).  

 A expressão do Sufu é predominanemente citoplasmática. Embora seu papel 

neste compartimento celular não possa ser excluído, estudos sugerem que o 

principal papel do Sufu ocorre após a translocação nuclear da β-catenina. Sufu atua 

apenas na exportação nuclear desta molécula para o citoplasma, o que inativa a 

transcrição celular. Deste modo, situações nas quais há aumento β-catenina nuclear, 

poderá induzir a formação de moléculas Sufu, para regular negativamente a 

trasncrição de genes alvo da via Wnt. Todavia, em situações nas quais grande parte 

da β-catenina é degradada no citoplasma, pouca β-catenina é importada para o 

núcleo, de modo que o papel do Sufu na sinalização Wnt se torna mínima (MENG et 

al., 2001).   
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Figura 1. Via de sinalização canônica Wnt (A) inativada na ausência do sinal Wnt e 

(B) ativada na presença do sinal Wnt (Adaptação: CLEVERS, 2006; MIN et al., 

2011). 

 
2.4 Via de sinalização não canônica 
 

A via de sinalização não canônica, representada principalmente pelo Wnt5a, 

um membro da família Wnt, ativa a via de sinalização independentemente da β-

catenina (PENG et al., 2010). Esta molécula desempenha papel importante na 

homeostase (McDONALD; SILVER, 2009) e no desenvolvimento tecidual através da 

regulação da proliferação, migração e morte celular (PENG et al., 2010).  

Diferentemente da via canônica, cujo ligante é representado pelo Wnt1, a via 

mediada pelo Wnt5a inclui todas as sinalizações que não são mediadas por β-

catenina (McDONALD; SILVER, 2009). As categorias de sinalização da via não 

canônica mais reconhecidas compreendem as vias Wnt/PPC e via Wnt/Ca2+ 

(CLEVERS, 2006; KIKUCHI; YAMAMOTO; KISHIDA, 2007; McDONALD; SILVER, 

2009; AREND et al., 2013). Contudo, existem outras opções para a transdução de 

sinais Wnt5a, mas que são intimamente inter-relacionadas às vias Wnt/PPC e via 

Wnt/Ca2+. Este contexto reforça que a sinalização desta via não é regulada apenas 

pelas características da própria proteína Wnt5a, mas também pela disponibilidade 

de receptores e de outros mediadores da cascata de sinalização (PUKROP; 

BINDER, 2008). 
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A via não-canônica Wnt/PPC coordena a organização e motilidade tecidual, 

uma vez que controla uma série de moléculas de sinalização que ativa reguladores 

do citoesqueleto (PUKROP; BINDER, 2008; McDONALD; SILVER, 2009). Sua 

ativação ocorre através da ligação do Wnt5a ao receptor Fz e é mediada pelo Dvl,  

que leva à indução da quinase associada à Rho (ROCK) ou da Rac, que conduz à 

reorganização do citoesqueleto. A Rac também pode levar à ativação da JNK (c-Jun 

N-terminal quinase), responsável por fosforilar a proteína c-Jun e ativar o fator de 

transcrição AP-1 (proteína de ativação 1 dos fatores de transcrição) (PUKROP; 

BINDER, 2008). Todavia, além de atuar nos receptores Fz, Wnt-5a pode se ligar e 

ativar o receptor de tirosina quinase Ror2, resultando também na ativação da via de 

sinalização JNK (McDONALD; SILVER, 2009) (Figura 2). 

A segunda principal via não canônica é a via cálcio dependente (Wnt/Ca2+). O 

Wnt5a se liga ao receptor Fz, o que estimula a liberação de cálcio intracelular, 

levando à ativação de moléculas de sinalização dependentes de cálcio, tais como a 

proteína quinase dependente de cálcio/calmodulina (CamKII) (McDONALD; SILVER, 

2009; CAMILLI; WEERARATNA, 2010) e proteína quinase C (PKC) (PUKROP; 

BINDER, 2008; McDONALD; SILVER, 2009). A via dependente de cálcio e a via 

PPC, quando ativadas, desempenham funções diferentes, porém podem estar 

interligadas, uma vez que PKC pode atuar no citoesqueleto de actina, modulando a 

sua organização e, consequentemente, a motilidade celular (McDONALD; SILVER, 

2009) (Figura 2). 

Além de ativar a via de sinalização não canônica, o Wnt5a também é capaz 

de inibir a ativação da via de sinalização canônica. A proteína quinase dependente 

de cálcio/calmodulina (CamKII), ativada pela via Wnt dependente de cálcio, pode 

inativar a via canônica ao interagir com os fatores de transcrição que se ligam à β-

catenina (TCF/LEF1), inibindo a transcrição de genes alvo. Outro mecanimo 

envolvido neste processo resulta da sinalização mediada pela ligação do Wnt5a ao 

receptor Ro2, que também resulta na inibição desses fatores de transcrição 

(PUKROP; BINDER, 2008; McDONALD; SILVER, 2009) (Figura 2). 

Contudo, apesar de o Wnt5a ser comumente caracterizado como inibidor da 

via canônica (MIKELS; NUSSE, 2006; LIU; MILLAR, 2010), seu verdadeiro papel 

ainda é controverso, visto que a depender do mecanismo de sinalização envolvido, 

pode levar a ativação do TCF/LEF1 via β-catenina (McDONALD; SILVER, 2009). 

Neste mecanismo, Wnt5a pode se ligar ao receptor Fz e a seu co-receptor LPR5/6 
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e, de forma similar ao Wnt1, ativar a via canônica (PUKROP; BINDER, 2008; 

McDONALD; SILVER, 2009). Ao se ligar a estes receptores, o Wnt5a leva ao 

recrutamento e ativação da Dvl, de modo que a enzima GSK3β seja inibida, 

comprometendo a fosforilação da da β-catenina e, consequentemente, a sua 

degradação via ubiquitina proteassoma (LO MUZIO, 2001). Deste modo, a β-

catenina em excesso é estabilizada no citoplasma e se transloca para o núcleo, 

onde ativa a transcrição de genes alvo via TCF/LEF1. A ativação destes fatores de 

transcrição também pode ocorrer secundariamente à ativação da proteína quinase A 

(PKA), uma vez que na presença do Wnt5a, PKA inibe a enzima GSK3β, o que leva 

à estabilização e acumulação nuclear de β-catenina, e, concomitantemente, ao 

aumento da transcrição dos genes alvo (PUKROP; BINDER, 2008; McDONALD; 

SILVER, 2009) (Figura 2). 

Por outro lado, a transcrição via TCF/LEF1 pode ser potencializada de forma 

indireta, independente da presença da β-catenina. Este processo pode resultar da 

ativação da JNK, seja pela Rac, via interação Wnt5a/Fz, ou pelo receptor Ror2, via 

interação direta Wnt5a/Ror2. Desse modo, JNK irá fosforilar a proteína c-Jun e ativar 

o fator de transcrição AP-1 (proteína de ativação 1 dos fatores de transcrição), que 

atua sinergicamente com TFF/LEF1 (PUKROP; BINDER, 2008) (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Via de sinalização não canônica Wnt5a (Adaptação: PUKROP; BINDER, 

2008; McDONALD; SILVER, 2009). 
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2.5 Vias de sinalização Wnt no desenvolvimento oral e tumorigênese 
 

A via de sinalização Wnt é ativada de forma dinâmica e desempenha papel 

essencial na embriogênese (STOLF; KARIM; BANERJEE, 2007)., bem como na 

odontogênese (SEKINE et al., 2003; TANAHASHI et al., 2008; LIU; MILLAR, 2010; 

SIAR et al., 2012; GARG et al., 2015) e em alguns estágios de desenvolvimento de 

estruturas da região maxilo facial e cavidade bucal (OKUDA et al., 2014). Vários 

genes estão expressos durante o desenvolvimento dentário, sendo que Wnt3, -4, -6, 

-7b, -10a e -10b são encontrados apenas em epiélio, enquando que o Wnt5a é 

expresso tanto em epitélio quanto em mesênquima (TOMPKINS, 2006).   

Acredita-se que a ativação anormal destas vias moleculares, contribui não 

apenas com o comprometimento do processo de diferenciação adequada dos 

tecidos dentários (LIU; MILLAR, 2010), mas também com o desenvolvimento e 

progressão de tumores odontogênicos (TANAHASHI et al., 2008; GARG et al., 

2015). Apesar dos avanços científicos, ainda não está totalmente esclarecido o 

papel da sinalização Wnt na patogênese de doenças como neoplasias (WILLERT; 

NUSSE, 2012). 

 

2.5.1 Wnt1, β-catenina e neoplasias 
 
 

O Wnt1 pertence a uma grande família de 19 glicoproteínas que funcionam 

como transdutores de sinalização envolvidos na proliferação e desenvolvimento de 

células, contudo, seu papel na tumorigênse ainda é pouco compreendido. Existe 

estreita correlação entre a capacidade que o Wnt1 tem para induzir a acumulação de 

β-catenina livre no citoplasma e ao seu potencial de transformação morfológica das 

células. Por conta disso, o complexo formado pela β-catenina e membros da família 

de fatores de transcrição TCF/ LEF-1 é tido como mediador nuclear da atividade 

oncogênica do Wnt1. Por estas razões, o estudo da via Wnt1 é fundamental para a 

compreensão dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento de neoplasias (LO 

MUZIO, 2001). 

Há evidências de que a via de sinalização Wnt1 desempenha papel crítico na 

tumorigênese (CHEN et al., 2008). Estudos tem demonstrado a superexpressão de 

Wnt1 não apenas em neoplasias malignas como câncer de pulmão (HUANG et al., 

2008), câncer de mama (VEECK et al., 2008) e carcinoma oral de células 
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escamosas (ZHANG et al., 2005), mas também em tumores benignos como TOQ 

(HAKIM et al., 2011), cujo crescimento local e invasivo é similar ao dos 

ameloblastomas, nos quais foram observados expressões alteradas de Wnts-1, -2, -

5a, e -10a (SIAR et al., 2012). Todavia, vale ressaltar, que a literatura carece de 

estudos que avaliem a via Wnt nestes tumores odontogênicos. 

A sinalização Wnt é regulada pelos níveis de β–catenina (POLAKIS, 2000; 

KUMAMOTO; OOYA, 2005). Assim, o aumento dos níveis da β-catenina pode ativar 

fatores da via de sinalização Wnt e induzir extensa proliferação celular, reduzir a 

apoptose e causar a perda de equilíbrio do metabolismo da célula (WEI et al., 2013).  

Fisiologicamente, a β-catenina, localizada sob a membrana celular, está 

envolvida na adesão célula-célula, juntamente com a E-caderina. Contudo, quando 

este mecanismo de adesão é comprometido, o que pode ocorrer em função da 

presença de Wnt1, os níveis de β-catenina intracitoplasmática se elevam e 

desempenham papel importante nos processos metastáticos e de progressão 

tumoral, principalmente nas células tumorais mais indiferenciadas (LO MUZIO, 

2001). A redução na expressão do complexo E-caderina e β-catenina está associada 

ao comportamento tumoral mais agressivo e ao pobre prognóstico para os pacientes 

acometidos pelo ameloblastoma (ALVES PEREIRA et al., 2010). 

A via de sinalização Wnt, quando ativada anormalmente (Figura 3), pode 

contribuir com o desenvolvimento do ameloblastoma e a progressão tumoral 

(STOLF; KARIM; BANERJEE, 2007; LEE; KIM, 2013; WEI et al., 2013). Acredita-se 

que expressão do Wnt esteja intimamente relacionada à diferenciação celular e 

invasão tumoral, visto que esta proteína tem sido heterogeneamente expressa em 

diferentes tipos de ameloblastomas (SUKARAWAN et al., 2010).  

A expressão alterada de moléculas envolvidas na sinalização celular, tais 

como Wnt1 (LEOCATA et al., 2007; CHUAH et al., 2009; SIAR et al., 2012), β-

catenina (KUMAMOTO; OOYA, 2005; LIU; MILLAR, 2010), APC (KUMAMOTO; 

OOYA, 2005) e Axina (TANAHASHI et al., 2008; WEI et al., 2013) tem sido avaliadas 

em ameloblastomas. Alguns autores sugerem que a proteína Wnt1 talvez seja a 

principal molécula de sinalização envolvida no desenvolvimento destes tumores 

(SIAR et al., 2012). Outros autores ainda acreditam que a β-catenina esteja 

envolvida na patogênese dos tumores odontogênicos (WEI et al., 2013), visto que 

mutações e expressão nuclear de β-catenina também tem sido observadas em 
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células epiteliais destes tumores (SEKINE et al., 2003; ALVES PEREIRA et al., 

2010). 

No estudo de Kumamoto e Ooya (2005), a expressão nuclear de β-catenina 

foi detectada em alguns ameloblastomas mas não em germes dentários. Resultados 

similares foram obtidos no estudo de Alves Pereira et al. (2010). Estas 

características sugerem que a ativação da via de sinalização Wnt esteja associada 

com a tumorigênese do epitélio odontogênico (KUMAMOTO; OOYA, 2005; 

TANAHASHI et al., 2008; ALVES PEREIRA et al., 2010). 

Estes achados reforçam a necessidade de realizar mais estudos para 

compreender o papel da via Wnt1 e de seu principal mediador, a β-catenina, na 

tumorigênese, bem como de outras moléculas envolvidas direta ou indiretamente 

nessa via de sinalização. 

 
Figura 3. Via de sinalização canônica ativada na tumorigênese (PARAGUASSU, 

2016) 
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2.5.2  Sufu e neoplasias 

 
Alterações na via de sinalização Shh têm sido associadas com a patogênese 

de alguns tumores odontogênicos, incluindo o ameloblastoma, através da alteração 

genética do receptor de hedgehog, o PTCH (SAUK; NIKITAKIS; SCHEPER, 2010; 

FARIAS et al., 2012; SUZUKI et al., 2013; GURGEL et al., 2014). A mutação neste 

receptor desempenha papel essencial no desenvolvimento de TOQ, que pode surgir 

esporadicamente ou associada à SCBCN. No entanto, em alguns casos de TOQ, 

não há evidências de alterações do gene de PTCH1, de modo que outros genes da 

via Shh também podem estar afetados, como PTCH2 e Sufu (SHIMADA et al., 

2013).  

Suzuki et al. (2013) avaliaram a patogênese da via Shh em TOQs e 

observaram mutações do PTCH1 em TOQs. Quanto ao SMO e Sufu, os autores nao 

identificaram mutações associadas. Gurgel et al. (2014) avaliaram a expressão de 

genes na via de Shh comparando TOQs e AMs e observaram superexpressão de 

SMO, Ptch1, Gli1 tanto em TOQs quanto em AMs. No entanto, não observaram a 

expressão do gene Shh nestes tumores. Quanto ao Sufu, os níveis de sua 

expressão foram significativamente baixos tanto em TOQs quanto em AMs. 

Mutações em Sufu também podem levar à ativação constitutiva da via de 

sinalização Shh (COHEN; KURZROCK, 2015) e favorecer a patogênese tumoral 

(PASTORINO et al. 2009). Em contrapartida, a superexpressão de Sufu em câncer 

de cólon, no qual proteína β-catenina está estabilizada, leva à redução nos níveis 

nucleares de β-catenina e da transcrição dependente de TCF/LEF. Assim, sugere-se 

que o Sufu pode atuar como suppressor tumoral, devido ao fato de funcionar como 

regulador negativo da sinalização de Wnt, por promover exportação nuclear de β-

catenina (MENG et al., 2001). 

 
2.5.3  Wnt5a e neoplasias 

 
Wnt5a é o representante da via não canônica mais estudado na literatura 

(McDONALD; SILVER, 2009), sendo comumente caracterizado como inibidor da via 

de sinalização canônica  (LIU; MILLAR, 2010). O verdadeiro papel deste ligante 

ainda é controverso, de modo que pode apresentar não apenas efeito supressor 

tumoral, mas também efeito oncogênico (PUKROP; BINDER, 2008; McDONALD; 
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SILVER, 2009), o que sugere sua participação na via canônica (McDONALD; 

SILVER, 2009). Deste modo, é importante levar em consideração o contexto celular 

no qual a via de sinalização Wnt5a está inserida para sua melhor compreensão 

(PUKROP; BINDER, 2008; McDONALD; SILVER, 2009). 

Wnt5a é expresso durante a odontogênese (PENG et al., 2010) em epitélio, 

mas principalmente em ectomesênquima dentário, apresentando importante papel 

na morfodiferenciação (CAI et al., 2011). Sua expressão em tumores odontogênicos, 

como ameloblastomas, tem sido estudado, mas a sua implicação biológica não tem 

sido explorada (SUKARELAWAN et al., 2010).  

Apesar de Wnt5a ser uma molécula importante no desenvolvimento dentário 

(PENG et al., 2010; CAI et al., 2011), poucos estudos demonstram a expressão de 

Wnt5a em lesões odontogênicas, como ameloblastomas, TOQs, Tumor 

Odontogênico Cistico Calcificante e Tumor Odontogênico Epitelial Calcificante 

(GUIMARÃES et al., 2015). Sukarawan et al. (2010) observaram elevada expressão 

de Wnt5a em ameloblastoma e sugeriram que o comportamento invasivo destes 

tumores benignos se deva à imunoexpressão destas moléculas. 

Acredita-se que, na tumorigênese, o Wnt5a desempenhe papel de 

potencializador oncogênico e não de transformador de células ou iniciador do tumor, 

colaborando com o comportamento mais agressivo dos tumores e com a progressão 

tumoral (PUKROP; BINDER, 2008; SUKARAWAN et al., 2010), devido à capacidade 

de promover a motilidade celular via sinalização Wnt/PPC. Do mesmo modo, PKC 

induzido via Wnt/Ca2+, também estimula a invasão de células tumorais (McDONALD; 

SILVER, 2009).  

A  expressão de Wnt5a em tumores odontogênicos também tem sugerido a 

participação da via não canônica na progressão e manutenção destes tumores 

(SUKARELAWAN et al., 2010; GUIMARÃES et al., 2015). No entanto, é importante 

levar em consideração a presença de outros ligantes Wnt, que atuem de forma 

sinérgica ou antagônica ao Wnt5a, bem como a presença de moléculas pró-

migratórias no compartimento estromal ou de inibidores fisiológicos, que possam 

interferir na sinalização da via pelo Wnt5a (PUKROP; BINDER, 2008). 

Sukarawan et al. (2010) demonstraram alta expressão de Wnt5a no 

componente epitelial de ameloblastomas e nas células do epitélio do esmalte 

durante a odontogênese, um fator que pode levar ao aumento da sobrevivência  

celular, induzir a migração celular a partir da reorganização dos filamentos de actina, 
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perda da ancoragem e da inibição por contato, características importantes para as 

células tumorigênicas. Assim, o fato de a Wnt5a ter sido associada à agressividade, 

invasão local e metástase em muitos tipos de câncer (XAVIER et al., 2009; 

SUKARAWAN et al., 2010), poderia sugerir um possível papel desta molécula na 

progressão do ameloblastoma e de tumores odontogênicos queratocísticos. 

A progressão do tumor pode decorrer da ação do Wnt5a sobre a migração, 

angiogênese e invasão tecidual (PUKROP; BINDER, 2008; SUKARELAWAN et al., 

2010; GUIMARÃES et al., 2015), apesar de estes efeitos também serem 

necessários para a homeostase dos tecidos. A expressão de Wnt5a também tem 

sido associada ao pobre prognóstico clínico em função da perda de E-caderina e da 

transição epitelial-mesenquimal, o que é um passo chave na metástase (PUKROP; 

BINDER, 2008). 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

3.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar a expressão imuno-histoquímica de proteínas da via de sinalização 

Wnt em TOQ e AM.  

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Avaliar o padrão de expressão das proteínas Wnt1, Wnt5a, β-catenina e Sufu 

em TOQs e AMs. 

• Comparar a expressão imuno-histoquímica das proteínas Wnt1, Wnt5a, β-

catenina e Sufu entre TOQs e AMs. 

• Comparar a expressão imuno-histoquímica entre as proteínas Wnt1, Wnt5a, 

β-catenina e Sufu nos TOQs e AMs. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 Aspectos éticos da pesquisa  
	

Todo o protocolo de pesquisa deste trabalho foi elaborado considerando-se a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde n° 466/12. Esta pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CPqGM/FIOCRUZ, com parecer favorável de 

número 147/07 . 

  

4.2 Obtenção das amostras biológicas 
 

Para a análise da expressão imuno-histoquímica, um total de 37 casos de 

tumores odontogênicos foram incluídos neste estudo, sendo 18 TOQs e 19 AMs. 

Todos estes casos foram selecionados dos arquivos do laboratório de Anatomia 

Patológica da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia 

(FOUFBA) e do Biorepositório de Amostras Biológicas do grupo de Pesquisa em 

Biopatologia do Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz  (CPqGM, Salvador, Bahia). 

Após a seleção, todos os casos foram submetidos à confirmação do diagnóstico 

histopatológico realizada por um patologista experiente, considerando os critérios 

estabelecidos pela classificação da OMS (2005) para o diagnóstico do TOQ e do 

AM. Os registros dos tumores selecionados incluíram casos coletados entre os anos 

de 2002 a 2014. Foram incluídos no estudo os casos que exibiram quantidade 

suficiente de tecido tumoral no bloco parafinado disponível, sendo excluídos do 

estudo os casos que não apresentavam quantidade suficiente de parênquima 

tumoral.   
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4.3 Estudo imuno-histoquímico 
 

4.3.1 Técnica imuno-histoquímica 

 
As reações imuno-histoquímicas foram realizadas no Laboratório de 

Biopatologia do Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz  (CPqGM/FIOCRUZ/BAHIA). 

Secções de 3µm de espessura foram obtidas a partir dos espécimes emblocados em 

parafina e os cortes foram acondicionados sobre lâminas de vidro previamente 

silanizadas. Para a desparafinização, os cortes histológicos foram submetidos a 

imersão em xilol em temperatura ambiente, em dois tempos de quinze minutos e, em 

seguida, re-hidratados em porcentagens decrescentes de etanol. Posteriormente, 

foram lavados em água destilada.  

A recuperação antigênica foi realizada por meio da imersão em solução de 

citrato (pH 6.0) durante 45 minutos, em banho-maria a 97oC. Para o bloqueio da 

peroxidase endógena foi utilizada uma solução de peróxido de hidrogênio a 3% 

diluído em água destilada durante 10 minutos, em temperatura ambiente e sob 

proteção de luz direta. O bloqueio de sítios teciduais inespecíficos também foi 

efetuado em temperatura ambiente por 10 minutos em Protein Blocking SolutionTM, 

Dako, Carpinteria, USA. 

Após lavagem com solução salina Tris-HCl-BSA 1%, em dois tempos de cinco 

minutos cada, os anticorpos primários foram incubados overnight, à temperatura de 

4ºC. Em seguida, os reagentes HRP Link e HRP Enzyme (Advance™, Dako 

Corporation, Carpinteria, USA) foram aplicados nos cortes histológicos, 20 minutos 

cada. Para revelação das reações, utilizou-se 3,3-diaminobenzidina (Dako, 

Carpinteria, USA) por 5 minutos, em câmera escura. Após nova lavagem em solução 

salina Tris-HCl-BSA 1%, as seções histológicas foram contra-coradas com 

hematoxilina de Harris, desidratadas com álcool absoluto e diafanizadas com xilol 

para então preceder as montagens das lâminas em permount e posteriormente a 

avaliação ao microscópio de luz. 

Todas as reações foram acompanhadas por um controle positivo (placenta 

para Wnt1a, Wnt5a e Sufu e o câncer de mama para β-catenina). Para controle 

negativo das reações, o anticorpo primário foi substituído por soro normal de mesmo 

isotipo, devendo a reação ser completamente negativa. Os dados dos anticorpos, 

recuperação antigênica e diluição constam na tabela 1.  
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Tabela 1. Dados dos anticorpos, recuperação antigênica e diluição. 

 

Anticorpo Marca comercial Recuperação Diluição 

anti-Wnt1 Abcam  Citrato pH 6,0 1:100 

anti-β-catenina Novus Biologicals Citrato pH 6,0 1:400 

anti-Sufu Santa Cruz Citrato pH 6,0 1:100 

anti-Wnt5a Abcam  Citrato pH 6,0 1:100 

 

 

4.3.2 Análise imuno-histoquímica 

  
A avaliação imuno-histoquímica foi realizada em estudo cego por um 

observador previamente treinado, a partir de um microscópio de luz, com aumento 

final de 200x e 400x, sob um foco fixo e clareza de campo, acoplado a um sistema 

de câmara digital (AxioStar®, Zeiss, Germany). A imunoexpressão das proteínas foi 

analisada semiquantitativamente, de acordo com a intensidade e proporção de 

imunomarcação da proteína avaliada, bem como com a localização do antígeno nos 

compartimentos celulares (membrana celular, citoplasma e núcleo) dos TOQs e 

AMs.  

As células imunopositivas foram identificadas como uma cor castanha e foram 

classificadas quanto à intensidade da marcação seguindo os seguintes critérios: 

escore 0, nenhuma marcação; escore 1, marcação discreta; escore 2, marcação 

moderada; ou escore 3, marcação intensa (Tabela 2) (Escore baseado em DUTRA, 

2012).  

A proporção da imunomarcação foi definida de acordo com a porcentagem de 

células positivas e também seguiu escores de 0-3: 0, até 5% de células positivas; 1, 

6-25% de células positivas; 2, 26-75% de células positivas; 3, >75% de células 

positivas (Tabela 3) (Escore baseado em DUTRA, 2012).  

A multiplicação dos escores da intensidade pela proporção de células 

imunomarcadas resultou nos seguintes escores finais: quando o produto dos 

escores era 0, o caso foi classificado como negativo; quando o produto dos dois 

escores variou de 1 a 3 o caso foi classificado como baixa expressão imuno-

histoquímica; e quando o produto era ≥ 4 o caso foi classificado como alta expressão 

imuno-histoquímica (Tabela 4) (Escore baseado em DUTRA, 2012).   
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Tabela 2. Escores da intensidade da imunomarcação dos anticorpos Wnt1, β-

catenina, Sufu e Wnt5a. 

 

Escores Definição 

0 Ausência de marcação 

1 Marcação discreta 

2 Marcação moderada 

3 Marcação intensa 

 

 

Tabela 3. Escores da proporção das células marcadas pelos anticorpos Wnt1, β-

catenina, Sufu e Wnt5a. 

 

Escores Definição 

0 <5% das células positivas 

1 6-25% das células positivas 

2 26-75%das células positivas 

3 >75% das células positivas 

  

 

Tabela 4. Escore final obtido pelo produto da multiplicação dos escores da 

intensidade pela proporção de células marcadas pelos anticorpos Wnt1, β-catenina, 

Sufu e Wnt5a. 

 

Produto escores Definição 

0 

1-3 

Caso negativo 

Baixa expressão  

≥ 4 Alta expressão  
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4.4 Análise estatística 
 
 

Os dados obtidos foram tabulados utilizando o programa Microsoft Excel e 

submetidos à análise estatística pelo programa SPSS versão 13.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences). Para a comparação dos dados da expressão 

imuno-histoquímica, intra e inter-grupo, foi utilizado o teste não paramétrico Exato de 

Fisher, considerando intervalo de confiança de 95% e o valor de p < 0.05 fixado  

como sendo estatisticamente significativo. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Expressão imuno-histoquímica do Wnt1 em TOQ e AM 
  

Wnt1 foi detectado em todos os casos de TOQ (n=18), sendo que a 

intensidade de marcação foi predominantemente moderada em 55,6% (n=10) dos 

casos. As marcações leve e intensa foram observadas na mesma proporção, cada 

uma em 22,2% (n=4) dos casos (Figura 4 A,B). Quanto à proporção de células 

imunomarcadas pelo Wnt1, 77,8% (n=14) dos casos exibiram escore 3 e 22,2% 

(n=4) dos casos exibiram escore 2. Considerando o escore final obtido pela 

multiplicação da intensidade pela proporção de células marcadas, 77,8% (n=14) 

casos de TOQ foram classificados como alta expressão imuno-histoquímica da Wnt1 

e 22,2% (n=4) dos casos foram categorizados como baixa expressão. Nao houve 

casos de TOQ cujo escore final tenha sido negativo. Quanto ao compartimento 

celular envolvido, a marcação citoplasmática foi evidenciada em 38,9% (n=7) dos 

casos de TOQs em que Wnt1 foi detectada, enquanto que marcação citoplasmática 

e nuclear (Figura 4 A,B), simultaneamente, foi observada em 61,1% (n=11) dos 

casos (Tabela 5). 

Wnt1 foi detectada em 94,7% (n=18) dos casos de ameloblastoma sendo que 

quanto à proporção de células imunomarcadas, 68,8% (n=13) dos casos exibiram 

escore 3, 26,3% (n=5) exibiram escore 2 e em 5,3% (n=1) o escore foi 0. Esta 

marcação foi intensa (n=8) (Figura 4 C,D), moderada (n=5), discreta (n=5) e ausente 

(n=1) em 42,1%, 26,3%, 26,3% e 5,5% dos casos, respectivamente. Considerando o 

produto final dos escores, 68,4% (n=13) dos de AM apresentaram alta 

imunoexpressão de Wnt1, 26,3% (n=5) dos casos foram classificados como baixa 

expressão imuno-histoquímica da Wnt1 e em 5,3% (n=1) dos casos foram 

categorizados como negativo. Quanto ao compartimento celular envolvido, 

observou-se que houve predominância do envolvimento simultâneo do citoplasma e 

núcleo em 61,1% (n=11) dos casos de AMs (Figura 4 C,D). A marcação isolada do 

citoplasma ou membrana foi observada na mesma proporção, acometendo 16,7% 

(n=3) dos casos. Já o envolvimento simultâneo do núcleo, citoplasma e membrana 

foi encontrado em apenas um caso (5,6%) (Tabela 5). 

Não foram observadas diferenças estatísticas na intensidade de 

imunoexpressão, bem como na proporção de células positivas e escore final da 
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Wnt1 entre os TOQs e AMs (p=0,252; p=0,571; p=0,571, respectivamente; Teste de 

Fisher). Quanto à imunoexpressão desta proteína, também não foram observadas 

diferenças significativas quando o compartimento celular foi avaliado nos dois 

tumores odontogênicos (p=0,133, Teste de Fisher) (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Caracterização da imunoexpressão do anticorpo Wnt1 em TOQ e AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Teste Exato de Fisher, p<0.05 

 

	
	
	
	
	

 
Wnt1 

Tumor odontogênico  
*p TOQ AM 

n % n % 
Intensidade      
0-Ausente 0 0 1 5,3  

0,252 1-Discreta 4 22,2 5 26,3 
2-Moderada 10 55,6 5 26,3 
3- Intensa 4 22,2 8 42,1 
Proporção de células marcadas 
0 – até 5% 0 0 1 5,3  

0,571 1 – 6 a 25% 0 0 0 0 
2 – 26 a 75% 4 22,2 5 26,3 
3 – > 76% 14 77,8 13 68,4 
Produto dos escores 
0 – Negativo 0 0 1 5,3  

0,571 1-3 – Baixa expressão 4 22,2 5 26,3 
≥ 4 – Alta expressão 14 77,8 13 68,4 
Compartimento celular envolvido 
0 Núcleo  0 0 0 0  

 
 
0,133 

1 Citoplasma 7 38,9 3 16,7 
2 Membrana 0 0 3 16,7 
3 Núcleo/Citoplasma 11 61,1 11 61,1 
4 Núcleo/Citoplasma/Membrana 0 0 1 5,6 
5 Núcleo/Membrana 0 0 0 0 
6. Citoplasma/Membrana 0 0 0 0 
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Figura 4. Imunomarcação da Wnt1 no TOQ (A,B) e Ameloblastoma (C,D). (A) 

Epitélio de revestimento cístico exibindo imunomarcação nuclear e citoplasmática 

intensa da Wnt1, com predomínio nas camadas basal e intermediária (200x); (B) 

Imunomarcação nuclear da Wnt1 nas três camadas do epitélio tumoral e de células 

presentes no estroma (400x); (C,D) Marcação nuclear e citoplasmática intensa pela 

Wnt1 em todas as camadas do parênquima tumoral (200x/400x).   

	
	
	
	
	
	
	

A	 B	

C	 D	
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5.2 Expressão imuno-histoquímica da β-catenina em TOQ e AM  

 

β-catenina foi detectada em todos os casos de TOQ (n=18), sendo que a 

intensidade de marcação foi predominantemente moderada em 50% (n=9) dos 

casos. As marcações intensa e leve foram observadas em 22,2% (n=4) e 27,8% 

(n=5) dos casos, respectivamente. Quanto à proporção de células imunomarcadas 

pela β-catenina, os escores 1, 2 e 3 foram observados, respectivamente, em 16,7% 

(n=3), 50% (n=9) e 33,3% (n=6) dos casos. Todos os casos demonstratam alta 

expressão da β-catenina, ao levar em consideração o escore final obtido pela 

multiplicação da intensidade pela proporção de células marcadas. Quanto ao 

compartimento celular envolvido (Figura 5A,B), houve predominância da marcação 

citoplasmática em 83,3% (n=15) dos casos, sendo que o acometimento simultâneo 

do citoplasma e núcleo foi observado em 16,7% (n=3) dos casos (Tabela 6).  

β-catenina foi detectada em 89,5% (n=17) dos casos de ameloblastoma 

sendo que quanto à proporção de células imunomarcadas, 5,3% (n=1) dos casos 

exibiram escore 3, 63,2% (n=12) exibiram escore 2, enquanto em 10,5% (n=2) dos 

casos o escore foi 1. Já o escore 0 foi observado em 21,1% (n=4) dos casos. Esta 

marcação foi intensa (n=1), moderada (n=3), discreta (n=13) e ausente (n=2) em 

5,3%, 15,8%, 68,4% e 10,5% dos casos, respectivamente (Figura 5C,D). 

Considerando o escore final, houve variedade na expressão da β-catenina, sendo 

que a imunoexpressão foi considerada predominantemente baixa em 57,9% (n=11) 

dos casos. A ausência de imunoexpressão ou a alta imunoexpressão foi observada 

em igual proporção, correspondento a 21,1% (n=4) dos casos. Quanto ao 

compartimento celular envolvido, observou-se que houve marcação predominante 

em citoplasma, de forma isolada, em 73,7% (n=14) dos casos de AMs. A marcação 

isolada do núcleo foi encontrada em 10,5% (n=2) dos casos, enquanto o 

envolvimento concomitante do núcleo e citoplasma correspondeu a 15,8% (n=3) dos 

casos (Tabela 6). 

A intensidade da imunoexpressão da β-catenina (p=0,006; Teste de Fisher), 

bem como a proporção de células marcadas, foi significativamente maior nos TOQs 

do que nos AMs (p=0,042; Teste de Fisher). Quando o produto dos escores foi 

levado em consideração, observou-se diferença estatisticamente significante entre 

TOQs e AMs (p=0,000; Teste de Fisher), de modo que os TOQs apresentaram alta 
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expressão de β-catenina em todos os casos. Quanto ao compartimento celular 

envolvido, nao houve diferença estatisticamente significante quando os tumores 

odontogênicos foram comparados entre si (p=0,366; Teste de Fisher), mas em 

ambos os casos, a β-catenina foi observada principalmente no citoplasma (Tabela 

6). 

	

Tabela 6. Caracterização da imunoexpressão do anticorpo β-catenina em TOQ e 

AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Teste Exato de Fisher, p<0.05 

 

 

 

 
β-catenina 

Tumor odontogênico  
*p TOQ AM 

n % n % 
Intensidade      
0-Ausente 0 0 2 10,5  

0,006 1-Discreta 4 22,2 13 68,4 
2-Moderado 9 50 3 15,8 
3- Intenso 5 27,8 1 5,3 
Proporção de células marcadas 
0 – até 5% 0 0 4 21,1  

0,042 1 – 6 a 25% 3 16,7 2 10,5 
2 – 26 a 75% 9 50 12 63,2 
3 – > 76% 6 33,3 1 5,3 
Produto dos escores 
0 – negativo 0 0 4 21,1  

0,000 1-3 – baixa expressão 0 0 11 57,9 
≥ 4 – alta expressão 18 100 4 21,1 
Compartimento celular envolvido 
0 Núcleo  0 0 2 10,5  

 
 
0,366 

1 Citoplasma 15 83,3 14 73,7 
2 Membrana 0 0 0 0 
3 Núcleo/Citoplasma 3 16,7 3 15,8 
4 Núcleo/Citoplasma/Membrana 0 0 0 0 
5 Núcleo/Membrana 0 0 0 0 
6. Citoplasma/Membrana 0 0 0 0 
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Figura 5. Imunomarcação da β-catenina no TOQ (A,B) e Ameloblastoma (C,D). 

(A,B) Epitélio de revestimento cístico exibindo imunomarcação nuclear e 

citoplasmática intensa da β-catenina em todas as camadas (200x/400x); (C,D) 

Imunomarcação nuclear e citoplasmática moderada da β-catenina (200x/400x).   

 

 

 

 

 

	

A	 B	

C	 D	



	

	

48	

5.3 Expressão imuno-histoquímica do Sufu em TOQ e AM  
 

Sufu foi detectada em todos os casos de TOQ (n=18), sendo que a 

intensidade de marcação foi predominantemente moderada em 50% (n=9) dos 

casos. As marcações intensa e discreta foram observadas em 27,8% (n=5) e 22,2% 

(n=4) dos casos, respectivamente (Figura 6 A,B). Quanto à proporção de células 

imunomarcadas pela Sufu, o escore 2 e 3 foram observadas na mesma proporção 

de 44,4% (n=8) dos casos. Apenas um 2 casos demonstraram escore 1 (11,1%). 

Considerando o escore final obtido pela multiplicação da intensidade pela proporção 

de células marcadas, 72,2% (n=13) casos de TOQ foram classificados como 

tumores de alta expressão imuno-histoquímica da Sufu e 27,8% (n=5) dos casos 

foram categorizados como de baixa expressão. Não houve casos de TOQ cujo 

escore final tenha sido negativo. Em relação ao compartimento celular envolvido 

(Figura 6 A,B), a marcação citoplasmática de Sufu foi observada em 94,5% (n=17) 

dos casos de TOQ, ao passo que a marcação nucleocitoplasmática foi observada 

em 5,5% (n=1) dos casos (Tabela 7). 

A intensidade de marcação da Sufu foi predominantemente discreta em 

44,4% (n=8) dos casos de ameloblastoma, encontrando-se intensa, moderada e 

ausente em 27,8% (n=5), 22,2% (n=4) e 5,6% (n=1) dos casos, respectivamente 

(Figura 6 C, D). Quanto à proporção de células imunomarcadas, 27,8% (n=5) dos 

casos exibiram escore 3, 55,5% (n=10) exibiram escore 2, em 5,6% (n=1) exibiram 

escore 1 e o escore foi 0 em 11,1% (n=2) dos casos. Considerando o escore final, 

50% (n=9) dos de AMs apresentaram alta imunoexpressão de Sufu, 38,9% (n=7) 

dos casos foram classificados como de baixa expressão imuno-histoquímica da Sufu 

e em 11,1% (n=2) dos casos foram categorizados como negativo. O citoplasma foi o 

compartimento celular mais envolvido em 88,2% (n=15) dos casos, mas o 

envolvimento concomitante do citoplasma com o núcleo (Figura 6 C, D) ou 

membrana plasmática ocorreu na mesma proporção (5,9%; n=1) (Tabela 7). 

Não foram observadas diferenças estatísticas na intensidade de 

imunoexpressão, bem como na proporção de células positivas e escore final da 

SUSU entre os TOQs e AMs (p=0,235; p=0,355; p=0,216, respectivamente; Teste de 

Fisher). Também não foram observadas diferenças significativas quando o 

compartimento celular foi avaliado nos dois tumores odontogênicos  (p=0,351; Teste 

de Fisher) (Tabela 7). 
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Tabela 7. Caracterização da imunoexpressão do anticorpo Sufu em TOQ e AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Teste Exato de Fisher, p<0.05 

 
 

 

 

 

 

 

 

	
	

 
Sufu 

Tumor odontogênico  
*p TOQ AM 

n % n % 
Intensidade      
0-Ausente 0 0 1 5,6  

0,235 1-Discreto 4 22,2 8 44,4 
2-Moderado 9 50 4 22,2 
3- Intenso 5 27,8 5 27,8 
Proporção de células marcadas 
0 – até 5% 0 0 2 11,1  

0,355 1 – 6 a 25% 2 11,1 1 5,6 
2 – 26 a 75% 8 44,4 10 55,6 
3 – > 76% 8 44,4 5 27,8 
Produto dos escores 
0 – negativo 0 0 2 11,1  

0,216 1-3 – baixa expressão 5 27,8 7 38,9 
≥ 4 – alta expressão 13 72,2 9 50 
Compartimento celular envolvido 
0 Núcleo  0 0 0 0  

 
 
0,351 

1 Citoplasma 17 94,5 15 88,2 
2 Membrana 0 0 0 0 
3 Núcleo/Citoplasma 1 5,5 1 5,9 
4 Núcleo/Citoplasma/Membrana 0 0 0 0 
5 Núcleo/Membrana 0 0 0 0 
6. Citoplasma/Membrana 0 0 1 5,9 
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Figura 6. Imunomarcação de Sufu no TOQ (A,B) e Ameloblastoma (C,D). (A,B) 

Epitélio de revestimento cístico exibindo imunomarcação nuclear e citoplasmática 

intensa do Sufu em todas as camadas (200x/400x); (C,D) Imunomarcação nuclear e 

citoplasmática discreta do Sufu nas áreas centrais e periféricas das ilhas tumorais 

(200x/400x).   
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5.4 Expressão imuno-histoquímica do Wnt5a em TOQ e AM  
 

Wnt5a foi detectado em todos os casos de TOQ (n=18), sendo que a 

intensidade de marcação foi predominantemente intensa em 77,8% (n=14) dos 

casos (Figura 7 A, B). A marcação moderada foi observada na em 22,2% (n=4) dos 

casos. Quanto à proporção de células imunomarcadas pelo Wnt5a, todos os casos 

foram classificados como escore 3. Considerando o escore final obtido pela 

multiplicação da intensidade pela proporção de células marcadas, 100% (n=18) dos 

casos de TOQ foram classificados como de alta expressão imuno-histoquímica de 

Wnt5a. Não houve casos de TOQ cujo escore final tenha sido negativo ou de baixa 

expressão. Quanto ao compartimento celular imunomarcado pelo Wnt5a, o 

envolvimento núcleo-citoplasmático foi considerado em 55,6% (n=10) dos casos e o 

acometido do citoplasma, de forma isolada, foi demonstrada em 44,4% (n=8) dos 

casos (Tabela 8). 

Nos ameloblastomas, o padrão de intensidade da imunomarcação de Wnt5a 

foi predominantemente intensa em 68,4% (n=13) dos casos, seguida de marcação 

moderada e discreta em 21,1% (n=4) e 10,5% (n=2) dos casos, respectivamente 

(Figura 7 C, D). Em relação à proporção de células imunomarcadas, 84,2% (n=16) 

dos casos exibiram escore 3 e 15,8% (n=3) exibiram escore 2. Considerando o 

escore final, 89,5% (n=17) dos de AM apresentaram alta imunoexpressão de Wnt5a, 

enquanto 10,5% (n=2) dos casos foram classificados como de baixa expressão 

imuno-histoquímica. Quanto ao compartimento celular envolvido, observou-se que 

houve predominância do envolvimento citoplasmático de forma isolada em 63,2% 

(n=12) dos casos de AMs. Foi verificada a marcação simultânea do núcleo e 

citoplasma em 26,3% (n=5) dos passos e em 10,5% (n=2) dos casos observou-se a 

marcação simultânea do citoplasma e membrana celular (Tabela 8). 

Não foram observadas diferenças estatísticas na intensidade de 

imunoexpressão, bem como na proporção de células positivas e escore final da 

Wnta5a entre os TOQs e AMs (p=0,366; p=0,079; p=0,157, respectivamente; Teste 

de Fisher). Também não foram observadas diferenças significativas quando o 

compartimento celular foi avaliado nos tumores odontogênicos  (p=0,108; Teste de 

Fisher) (Tabela 8). 
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Tabela 8. Caracterização da imunoexpressão do anticorpo Wnt5a em TOQ e AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Teste Exato de Fisher, p<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wnt5a 

Tumor odontogênico  
*p TOQ AM 

n % n % 
Intensidade      
0-Ausente 0 0 0 0  

0,366 1-Leve 0 0 2 10,5 
2-Moderado 4 22,2 4 21,1 
3- Intenso 14 77,8 13 68,4 
Proporção de células marcadas 
0 – até 5% 0 0 0 0  

0,079 1 – 6 a 25% 0 0 0 0 
2 – 26 a 75% 0 0 3 15,8 
3 – > 76% 18 100 16 84,2 
Produto dos escores 
0 – negativo 0 0 0 0  

0,157 1-3 – baixa expressão 0 0 2 10,5 
≥ 4 – alta expressão 18 100 17 89,5 
Compartimento celular envolvido 
0 Núcleo  0 0 0 0  

 
 

0,108 

1 Citoplasma 8 44,4 12 63,2 
2 Membrana 0 0 0 0 
3 Núcleo/Citoplasma 10 55,6 5 26,3 
4 Núcleo/Citoplasma/Membrana 0 0 0 0 
5 Núcleo/Membrana 0 0 0 0 
6. Citoplasma/Membrana 0 0 2 10,5 
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Figura 7. Imunomarcação de Wnt5a no TOQ (A,B) e Ameloblastoma (C,D). (A,B) 

Epitélio de revestimento cístico exibindo imunomarcação nuclear e citoplasmática 

intensa do Wnt5a em todas as camadas e de células presentes no estroma 

(200x/400x); (C,D) Imunomarcação nuclear e citoplasmática discreta de Wnt5a, nas 

áreas centrais e periféricas das ilhas tumorais (200x/400x).   
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5.5 I Imunoexpressãodo Wnt1, β-catenina, Sufu e Wnt5a em TOQ e AM 
  

 Nos TOQs, a distribuição de marcação de cada anticorpo pode ser obsevado 

na Figura 8. Levando-se em consideração a intensidade de marcação de Wnt1, β-

catenina, SUFU e Wnt5a, observou-se a predominância da imunoexpressão 

moderada de Wnt1, β-catenina e Sufu, ao passo que Wnt5a foi predominantemente 

e significativamente intenso (p=0,013; Teste de Fisher). Quanto à proporção de 

células imunomarcadas, verificou-se que a imunomarcação de β-catenina esteve 

presente entre 26 e 75% do parênquima tumoral, assim como o Sufu, que também 

ocupou mais que 75% do epitélio tumoral. Quanto à proporção de Wnt1 e Wnt5a, foi 

observado, que ocuparam, predominantemente, acima de 76% da área tumoral, com 

destaque para o Wnt5a, cuja imunoexpressão para este critério foi significativamente 

maior nos TOQs (p=0,001; Teste de Fisher). O escore final obtido pela multiplicação 

dos escores dessas duas variáveis, demonstrou alta expressão, principalmente de 

Wnt5a e β-catenina, em iguais proporções, seguido de Wnt1 e Sufu (p=0,014; Teste 

de Fisher). 
 

	
*Teste Exato de Fisher; p<0,05. 
 

Figura 8. Distribuição da intensidade, proporção de células marcadas pelo Wnt1,  β-

catenina, Sufu e Wnt5a e distribuição do produto destes escores em TOQs. 

*	

*	

*	

*	
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Nos casos de AMs, a distribuição de marcação de cada anticorpo pode ser 

obsevado na figura 9. Levando-se em consideração a intensidade de marcação de 

Wnt1, β-catenina, Sufu e Wnt5a, observou-se a predominância da imunoexpressão 

discreta de β-catenina e Sufu (p=0,006; Teste de Fisher), ao passo que Wnt5a e 

Wnt1 apresentaram imunomarcação predominantemente intensa. Quanto à 

proporção de células imunomarcadas, β-catenina e Sufu apresentaram o mesmo 

escore, ocupando, principalmente, entre 26 e 75% do parênquima tumoral. Da 

mesma forma que a intensidade, Wnt5a e Wnt1 ocuparam mais que 76% do epitélio 

tumoral, sendo significativamente maior nos casos de Wnt5a (p=0,00; Teste de 

Fisher). O escore final obtido pela multiplicação dos escores dessas duas variáveis, 

demonstrou predominância de alta expressão, principalmente de Wnt5a (p=0,003; 

Teste de Fisher), Wnt1 e Sufu, ao passo que a β-catenina apresentou baixa 

imunoexpressão no tecido tumoral.  

 

 

	
*Teste Exato de Fisher; p<0,05. 

	

Figura 9. Distribuição da intensidade, proporção de células marcadas pelo Wnt1,  β-

catenina, Sufu e Wnt5a e distribuição do produto destes escores em AMs. 
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6 DISCUSSÃO 
 

A literatura tem demonstrado que o desenvolvimento e a progressão de 

tumores odontogênicos podem ser afetados por uma variedade de alterações 

genéticas e moleculares associadas às vias de sinalização Wnt, que resultam em 

capacidade aumentada de proliferação celular (KUMAMOTO; OOYA, 2005; 

KUMAMOTO, 2006; TANAHASHI et al., 2008; CHUAH et al., 2009; SUKARAWAN et 

al., 2010; HAKIM et al., 2011; SIAR et al., 2012; LEE; KIM, 2013; WEI et al., 2013) 

inibição da apoptose, invasão e migração da célula tumoral (LO MUZIO, 2001; 

VEEMAN; AXEROLD; MOON, 2003). 

A análise do perfil imuno-histoquímico dos biomarcadores avaliados neste 

estudo demonstrou que os TOQs apresentaram maior imunoexpressão de β-

catenina e Sufu do que os AMs, mas não houve diferença estatisticamente 

significante entre os tumores.  Quanto ao Wnt1 e Wnt5a, houve similaridade na sua 

imunoexpressão nestes tumores. A expressão imuno-histoquímica destas proteínas 

foi considerada alta em ambos os tumores, com exceção da β-catenina, que foi 

significativamente maior em TOQs, ao passo que sua expressão foi considerada 

baixa nos AMs. Outros achados incluem a predominância da imunomarcação 

nucleocitoplasmática do Wnt1 e citoplasmática da β-catenina e do Sufu em TOQs e 

AMs. Quanto à Wnt5a, os TOQs demonstraram maior imunomarcação 

nucleocitoplasmática, enquanto nos AMs houve predominância da marcação 

citoplasmática. 

Ainda é limitado o número de trabalhos que avaliam a via de sinalização Wnt 

em TOQs e AMs e que comparam a expressão das moléculas das vias de 

sinalização canônica e não canônica entre si nestes tumores. Contudo, a literatura 

demonstra que distúrbios na expressão de moléculas envolvidas na sinalização 

celular, tais como Wnt1 (SATHI et al., 2007; LEOCATA et al., 2007; CHUAH et al., 

2009; HAKIM et al., 2011; SIAR et al., 2012), Wnt2 (SIAR et al., 2012;), Wnt5a 

(SATHI et al., 2007; SUKARAWAN et al., 2010; SIAR et al., 2012), Wnt10a (HAKIM 

et al., 2011; SIAR et al., 2012), β-catenina (KUMAMOTO; OOYA, 2005; LIU; 

MILLAR, 2010; WEI et al., 2013), APC (KUMAMOTO; OOYA, 2005), Axina1 

(TANAHASHI et al., 2008) e Axina2 (WEI et al., 2013) tem sido observados em 

TOQs ou AMs. Na presente pesquisa, as proteínas Wnt1, β-catenina, Sufu e Wnt5a 

foram avaliadas e demonstraram alterações quanto à sua imunoexpressão. Com 
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relação ao Sufu, não foram encontrados estudos que avaliam a sua imunomarcação 

nestes tumores, bem como sua associação com a via de sinalização Wnt, o que 

justifica a realização desta pesquisa. 

Hakim et al. (2011) investigaram a imunoexpressão da proteína Wnt1 e de 

proteínas envolvidas na adesão celular, como a β-catenina e E-caderina, em TOQs. 

Os autores observaram aumento na expressão nuclear de Wnt1 no epitélio tumoral, 

bem como significativa redução na expressão da β-catenina e E-caderina na 

membrana celular em todos os casos destes tumores, sugerindo que este perfil 

imuno-histoquímico possa contribuir com o crescimento invasivo, característico dos 

TOQs. No presente estudo, observou-se imunexpressão núcleo-citoplasmática do 

Wnt1 nos TOQs, em contrapartida, nos AMs avaliados, além do envolvimento 

núcleo-citoplasmático, também houve imunoexpressão membranar de Wnt1. Outros 

autores também observaram a imunoexpressão da proteína Wnt1 em 

ameloblastoma, sugerindo a participação da via de sinalização Wnt canônica na sua 

patogênese (CHUAH et al.; 2009; SIAR et al., 2012). Siar et al. (2012) sugerem que 

a proteína Wnt1 talvez seja a principal molécula de sinalização no desenvolvimento 

de ameloblastomas, entretanto, Chuah et al. (2009) ainda acreditam que nos casos 

em que a proteína Wnt1 não seja expressa, o desenvolvimento e progressão do 

ameloblastoma pode ter ocorrido independentemente dessa molécula de 

sinalização. 

A imunoexpressão da β-catenina foi predominantemente citoplasmática nos 

TOQs e AMs avaliados neste estudo, o que corrobora com alguns estudos da 

literatura (KUMAMOTO; OOYA, 2005; Alves Pereira et al., 2010; HAKIM et al., 2011; 

WEI et al., 2013).  Wei et al. (2013) demonstraram significativa imunomarcação de β-

catenina em ameloblastomas, principalmente no citoplasma e, ocasionalmente, no 

núcleo, quando comparados à mucosa bucal normal, cuja imunoexpressão foi 

observada especialmente na membrana celular. Alves Pereira et al. (2010) e 

Kumamoto e Ooya (2005) também demonstraram predomínio da distribuição 

citoplasmática da β-catenina em células epiteliais dos ameloblastomas, quando 

comparados às células normais dos germes dentários. Estes achados corroboram 

com os observados no estudo de Hakim et al. (2011) realizado em TOQs e sugerem 

que a β-catenina atue tanto na transdução do sinal no epitélio odontogênico 

neoplásico, através da via de sinalização Wnt e desregulação do processo de 

proliferação celular (LO MUZIO, 2001; KUMAMOTO; OOYA, 2005; KUMAMOTO, 
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2006; SIAR et al., 2012), quanto na adesão célula-célula, contribuindo com a 

progressão tumoral (KUMAMOTO; OOYA, 2005; HAKIM et al., 2011; WEI et al., 

2013).  

No presente estudo, observamos que o Wnt1 teve alta expressão tanto em 

TOQs quanto em AMs. Em contrapartida, a imunoexpressão da β-catenina foi 

significativamente maior em TOQs, sendo observada principalmente em citoplasma, 

com alguns casos envolvendo a marcação nuclear. Como a literatura sugere que o 

potencial de transformação neoplásica da proteína Wnt1 se correlaciona com a sua 

capacidade de induzir elevados níveis citoplasmáticos da β-catenina (LO MUZIO, 

2001; SIAR et al., 2012), era de se esperar que a imunoexpressão da β-catenina 

fosse alta em ambos os tumores, entretanto, foi possível observar sua baixa 

expressão em AMs. Por conta disso, acreditamos que outras moléculas possam 

estar interferindo na imunoexpressão da β-catenina nos AMs.  

O aumento da expressão de β-catenina no citoplasma de células tumorais 

sugere que a proteína possa estar relacionada com o desenvolvimento tumoral, visto 

que o acúmulo anormal da β-catenina citoplasmática, pode culminar na sua 

translocação nuclear e na ativação de fatores que participam na proliferação celular 

(WEI et al., 2013). Para alguns autores, o acúmulo nuclear de β-catenina resulta de 

mutações no gene CTNNB1 (POLAKIS, 2000; KUMAMOTO; OOYA, 2005), no 

entanto, essas mutações são consideradas raras em ameloblastomas (SEKINE et 

al., 2003; MIYAKE et al., 2006; SIRIWARDENA et al, 2009). Por conta disso, há 

autores que consideram que outros mecanismos envolvidos na tumorigênese levem 

à desregulação da via de sinalização Wnt e, consequentemente, a distúrbios na 

expressão nuclear da β-catenina, como a mutação de APC (SIRIWARDENA et al, 

2009). O estudo realizado por Kumamoto e Ooya (2005) corrobora com esta 

hipótese, visto que os autores observaram que a imunoexpressão de APC foi 

significativamente menor em ameloblastomas quando comparados a germes 

dentários, sugerindo que a redução da expressão de APC possa estar relacionada 

com a translocação nuclear de β-catenina nestes tumores. Entretanto, para 

Tanahashi et al. (2008), o acúmulo nuclear da β-catenina se deve a vias alternativas 

envolvidas na degradação da β-catenina, independente da sinalização de Wnt 

canônica. 

Existe a hipótese de que Wnt5a, principal representante da via não canônica, 

possa atuar sinergicamente à via canônica, ativando a via dependente da β-catenina 
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(MIKELS; NUSSE, 2006). Para alguns autores, as vias de sinalização canônica e 

não canônica desempenham papéis complementares entre si durante o processo de 

desenvolvimento tumoral, de modo que a via canônica contribua com a iniciação do 

processo tumoral e a via não canônica com a progressão do tumor (YUZUGULLU et 

al., 2009). Todavia, há poucos estudos na literatura que comparem estas vias entre 

si, de modo que, ao longo dos últimos anos, os trabalhos que investigam a influência 

da via não canônica na tumorigênese têm sido realizados no intuito de melhorar a 

compreensão do comportamento biológico dos tumores e da existência de 

sinergismo ou antagonismo entre as moléculas envolvidas nestas vias de 

sinalização (McDONALD; SILVER, 2009). 

Siar et al. (2012) avaliaram a expressão de proteínas da via canônica (Wnts-

1, -2, -3, -8a, -8b, -10a e -10b), da via não canônica (Wnts-4, -5-a, -5b, -6, 7-a, - 7b e 

-11) e de grupos indeterminados (Wnts-2b e -9b) em ameloblastomas. Os autores 

observaram maior expressão para ligantes da via canônica, principalmente Wnt1, 

associada à perda de expressão para ligantes da via não canônica, sugerindo o 

envolvimento diferencial dessas vias na tumorigênese do ameloblastoma e que a via 

Wnt canônica provavelmente seja a principal via de transdução de sinal. Em 

contrapartida, nossos resultados demonstraram a relação inversa entre 

representantes da via canônica e não canônica, tanto para AMs quanto para TOQs, 

uma vez que a imunoexpressão de Wnt5a foi significativamente maior, 

principalmente nos TOQs. Contudo, ainda há controvésias se Wnt5a funciona como 

supressor tumoral, ao antagonizar a via de sinalização não canônica, ou se atua na 

progressão tumoral. Além disso, na literatura não foram encontrados estudos que 

realizassem essa abordagem em TOQs. 

Acredita-se que a ambiguidade na função exercida por esta molécula tenha 

influência não apenas das propriedades intrínsecas às proteínas Wnt, seja pelo fato 

de serem representantes da via canônica ou da via não canônica, mas também do 

contexto intra e intercelular no qual Wnt5a está inserido, o que envolve a 

disponibilidade e tipos de receptores com os quais interage (McDONALD; SILVER, 

2009; WILLERT; NUSSE, 2012), interações entre diferentes tipos de células e 

modulação dos gradientes de Wnt5a por componentes da matriz celular. Tanto as 

células tumorais quanto o estroma podem produzir Wnt5a, deste modo, a interação 

entre o tumor e o compartimento estromal pode fornecer moléculas sinalizadoras 
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que induzam ao acúmulo de β-catenina, contribuindo com a ativação constitutiva da 

via canônica tumoral (PUKROP; BINDER, 2008). 

Diante do exposto, acreditamos que a proteína Wnt5a possa estar 

influenciando os níveis de β-catenina nos tumores odontogênicos, porém, através de 

mecanismos de ação diferentes, visto que a imunoexpressão de β-catenina em 

TOQs foi significativamente maior que em AMs. Como Wnt5a pode se ligar a uma 

variedade de receptores, acreditamos que nos TOQs, sua ligação possa estar 

ocorrendo com o receptor Fz e seu co-receptor LPR5/6, de forma similar a ligantes 

da via canônica, contribuindo com o acúmulo de β-catenina no citoplasma, devido à 

inibição da enzima GSK3β, o que também pode ocorrer em função da ativaçãoo da 

PKA na presença de Wnt5a. Em contrapartida, a função promotora do Wnt5a nos 

AMs, provavelmente se deva à sinalização pela via PPC e por meio da ativação da 

PKC através da via dependente de cálcio, que atuam na reorganização do 

citoesqueleto de actina e consequentemente na progressão tumoral, de forma 

independente dos níveis de β-catenina, cuja expressão, no presente estudo, foi 

significativamente baixa em AMs.  

Vale ainda ressaltar, que a via dependente de cálcio, além de levar a ativação 

da PKC, diante da presença de Wnt5a, também leva à ativação de CamKII que, por 

sua vez, desempenha efeitos supressores tumorais, pois atua na inativação da via 

canônica inibindo a transcrição de genes alvo (PUKROP; BINDER, 2008; 

McDONALD; SILVER, 2009). Mesmo com a ativaçãoo dessa via de supressão, os 

AMs são lesões bastante agressivas, o que nos faz imaginar a complexidade de 

outras moléculas que estão envolvidas com o seu crescimento e progressão. Isso 

mostra que diferentes moléculas atuam na patogênese dos tumores odontogênicos. 

Por outro lado, é importante considerar a existência de outras vias de supressão 

tumoral, a exemplo do Sufu, que é uma das moléculas envolvidas na sinalização 

Shh. A possibilidade de interação entre a via de sinalização Shh e Wnt tem sido 

avaliada durante o desenvolvimento craniofacial (HAKIM et al., 2011). Contudo, 

apesar de não existirem estudos que evidenciem a relação do supressor turmoral 

Sufu com a regulação da β-catenina em TOQs e AMs, nossos resultados 

demonstraram que houve alta expressão do Sufu em ambos os tumores. 

Acreditamos que, devido ao fato de a expressão da β-catenina ter sido 

significativamente maior nos TOQs, houve aumento na sua translocação do núcleo 

para o citoplasma com o auxílio do Sufu, na tentativa de conter o processo de 
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ativação de fatores de transcrição nuclear via TCF/LEF1. Enquanto isso, nos AMs, a 

mesma interpretação pode ser dada, contudo, por se tratar de um tumor com menor 

imunoexpressão de β-catenina, o Sufu talvez não seja o principal responsável pela 

supressão destes tumores. 

Guimarães et al. (2015) compararam a expressão de Wnt5a em tumores e 

cistos odontogênicos e observaram que a imunoexpressão de Wnt5a foi 

significativamente maior em AMs, TOQs e cisto inflamatório do que em cisto 

odontogênico de desenvolvimento, no entanto, não houve diferença estatística na 

expressão de Wnt5a quando se comparam os tumores analisados, o que também foi 

observado no presente estudo. Em estudo anterior, Sukarawan et al. (2010) 

avaliaram ameloblastomas e também observaram elevada expressão de Wnt5a 

nestes tumores. Com base nos nossos resultados e corroborando com estes 

autores, acreditamos que a progressão e comportamento invasivo de TOQs e AMs 

tenha participação desta molécula da via de sinalização não canônica. No entanto, a 

perda de adesão celular mediante a ausência de expressão de β-catenina em 

membrana celular, também contribui com o caráter invasivo destes tumores. O 

estudo realizado por Xavier et al. (2009) demonstrou que casos de quelite actínica 

apresentaram distribuição membranar e citoplasmática de β-catenina, enquanto os 

casos de carcinoma espincelular de lábio mostraram, predominantemente, 

distribuição citoplasmática, evidenciando a perda de adesão celular em função da 

baixa expressão de β-catenina na membrana celular. Estes autores também 

sugeriram que a via de sinalização Wnt5a também funciona como inibidor da adesão 

celular, visto que nos casos que exibiram elevada imunoexpressão desta molécula, 

apresentaram perda da imunomarcação membranar da β-catenina, o que corrobora 

com os resultados de nosso estudo. 

A compreensão da via Wnt, avaliada neste estudo, é essencial para elucidar o 

verdadeiro papel destas moléculas de sinalização na gênese e citodiferenciação 

tumoral (KUMAMOTO, 2006; STOLF, KARIM; BANERJEE, 2007), bem como para 

identificar novos alvos terapêuticos que fundamentem a seleção de um tratamento 

antineoplásico mais conservador, que previna a recorrência tumoral e garanta 

melhor qualidade de vida ao paciente (KUMAMOTO, 2006; LIU; MILLAR, 2010; 

SAUK et al., 2010; SUKARAWAN et al., 2010; SIAR et al., 2012; PREMALATHA et 

al., 2013; AREND et al., 2013).  
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Considerando os resultados apresentados na nossa pesquisa e a 

possibilidade de interação entre as moléculas de sinalização, além da alteração de 

adesão célula-célula no desenvolvimento dos tumores odontogênicos sob influência 

da via Wnt canônica ou não canônica, uma nova abordagem pode ser postulada, 

incluindo o possível papel da via Shh na via Wnt, através da imunoexpressão de 

Sufu. Tais achados podem contribuir com a melhor compreensão da fisiopatologia 

envolvida neste processo e com os pré-requisitos diferenciais para abordagem 

terapêutica inovadora destas lesões. 

A sinalização de Wnt5a também parece um alvo atraente para estratégias de 

tratamento antineoplásico, assim como a β-catenina, visto que parecem 

desempenhar importante papel na progressão dos tumores odontogênicos avaliados 

neste estudo. No entanto, para atingir este objetivo, mais estudos são necessários 

para que novas moléculas da via de sinalização Wnt sejam avaliada e seu 

mecanismo de ação esclarecido, no intuito de facilitar o desenvolvimento de novas 

abordagens terapêuticas que sejam mais conservadoras e eficazes no tratamento 

dos TOQs e AMs. 
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7 CONCLUSÕES 
 
 Os resultados obtidos neste estudo permitem sugerir que: 

 

• A imunoexpressão de Wnt1 e Wnt5a, predominantemente 

nucleocitoplasmática, podem ser indicativos de que a via Wnt está ativada 

nos TOQs e AMs 

• A alta imunoexpressão de Wnt5a observada nos TOQs e AMs pode ser 

indicativa de que o comportamento tumoral é influenciado através de 

diferentes mecanismos de ativação da via de sinalização Wnt, visto que  a 

imunoexpressão de β-catenina foi significativamente maior em TOQs que em 

AMs. 

• O padrão de imunomarcação de β-catenina e Sufu foi predominantemente 

citoplasmático em TOQs e AMs, sendo que nos TOQs, houve maior 

imunomarcação de β-catenina citoplasmática, levando a supor que o Sufu 

possa estar desempenhando seu papel como supressor tumoral, ao tentar 

evitar a ativação de fatores de transcrição pela β-catenina. 
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