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RESUMO 

 

Justificativa - O tumor odontogênico ceratocístico (KCOT) tem sido 

classificado como um tumor benigno devido ao seu comportamento agressivo e alta 

taxa de recidiva. É uma das entidades patológicas mais controversas dos maxilares e 

uma série de mecanismos genéticos e moleculares parecem estar envolvidos no seu 

comportamento biológico. O presente estudo teve o objetivo de identificar a expressão 

imuno-histoquímica das proteínas MSX2 e Ctip2 no tumor odontogênico queratocístico. 

 Métodos - Trinta amostras de tumor odontogênico queratocístico (KOCT), dos 

arquivos do Serviço de Patologia Bucal do Hospital Universitário João de Barros 

Barreto e do Laboratório de Patologia Oral da Universidade de São Paulo, foram 

submetidos a reações de imuno-histoquímica convencionais para as proteínas Ctip2 e 

Msx2. A imunoexpressão de ambas as proteínas foi identificada em campos 

histológicos escolhidos aleatoriamente e classificados de acordo com o score: 0 (sem 

expressão), 1 (1-50% de células expressas), 2 (50% de células expressas). 

Resultados – Toda a amostra mostrou-se imunorreativa para MSX2 e Ctip2. A 

expressão de Msx2 foi, predominantemente, citoplasmática (87%), enquanto Ctip2 

apresentou uma marcação nuclear (100%). A imunoexpressão foi, principalmente, 

observada, para ambas as proteínas, nas células basais e suprabasais do epitélio do 

KOCT. 

Conclusão: A imunoexpressão de Msx2, em KOCT está presente, 

principalmente, no citoplasma, enquanto Ctip2 tem expressão nuclear. Com base nos 

dados obtidos, sugere-se que as células basais e suprabasais do epitélio do KCOT tem 

diferenciação ameloblástica com um adquirido fenótipo não secretor. 

 

             INTRODUÇÃO 

 

O ceratocisto odontogênico (KOT) (tumor odontogênico ceratocístico- KCOT) 

tem sido uma das entidades patológicas mais controversas da região maxilofacial desde 

que Philipsen o descreveu pela primeira vez em 1956 (1). Devido ao seu 

comportamento agressivo e sua alta taxa de recidiva, o que lhe conferia um verdadeiro 

potencial neoplásico, o Grupo da Organização Mundial da Saúde, em 2005, classificou 

o KCOT como um tumor benigno de epitélio odontogênico e estroma fibroso maduro 

sem ectomesênquima odontogênico (2). O entendimento da patogênese do KOCT tem 
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sido alvo de vários estudos, cujos resultados parecem mostrar que uma série de 

mecanismos moleculares e genéticos pode ser a resposta para o desenvolvimento e 

progressão desse tumor (3-12). 

CTIP2 (fator de transcrição também conhecido como Bcl11b) é uma proteína 

C2H2 zinc finger, a qual parece reprimir a transcrição através da interação com 

proteínas receptoras nucleares COUP-TF, assim como também, por meio de ligação 

direta com sequências específicas do DNA (13). Ctip2 é necessária para o 

desenvolvimento normal das células T e a sua desregulação pode implicar em 

transformação maligna no sistema imune (14-16). Em tecidos orais, Ctip2 desempenha 

um papel importante no controle do desenvolvimento e diferenciação dos dentes, na 

formação do esmalte e na manutenção da linhagem celular dos ameloblastos (17,18). 

Msx2 é um membro do segmento homeobox gene Muscle (Msx), homólogo ao 

gene Msh da Drosophila. Os genes mamíferos Msx1 e Msx2 compartilham sequências 

altamente conservadas. Eles atuam como repressores da transcrição e se ligam a 

sequências específicas de DNA (19). As vias de sinalização de Msx2, em diversos 

processos de desenvolvimento, têm sido elucidadas, incluindo as envolvidas com a 

fusão das suturas cranianas, as interações epitelio-mesenquimais que levam à 

morfogênese coronária e a diferenciação celular dos ameloblastos (5, 20, 21). Além 

disso, foi mostrado que Msx2 controla a proliferação e diferenciação dos ameloblastos 

através da regulação da expressão de laminin5α3. A apoptose de células epiteliais, 

também, parece ser dependente da expressão de Msx2 em germes dentários (20). 

Tumores epiteliais extraorais de origem não odontogênica foram observados quando da 

deleção de Msx2 (22,23) e, recentemente, MSX2 foi apontada como um gene alvo de 

Ctip2 (17). 

No entanto, ao melhor de nosso conhecimento, até a presente data, as expressões 

de Ctip2 e MSX2 em KOCT não foram relatadas. Neste sentido, o objetivo deste estudo 

foi identificar a expressão imuno-histoquímica de Ctip2 e MSX2 no tumor 

odontogênico queratocístico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS:  

Procedimentos de aprovação 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário João de 

Barros Barreto (Belém / Brasil). 



4 
 

Amostra dos Tecidos 

Foram selecionadas trinta amostras de tumores odontogênicos ceratocísticos 

emblocados em parafina, provenientes de um período de 07 anos (2006-2012), do 

arquivo do Serviço de Patologia Oral do Hospital Universitário João de Barros Barreto 

(HUJBB) da Universidade Federal do Pará (Belém-Brazil) e do Laboratório de 

Patologia Oral da Universidade de São Paulo (São Paulo-Brazil). Na amostra não havia 

nenhum bloco de tumor odontogênico ceratocístico originado de pacientes com 

síndrome de Gorlin. As lâminas originais, coradas por hematoxilina e eosina (H&E) 

foram reavaliadas e o diagnóstico confirmado por 02 patologistas orais. Nos casos em 

que não houve consenso entre os patologistas, esses discutiram os achados e realizaram 

a avaliação final. 

        Procedimentos de Immuno-histoquímica 

        As reações foram desenvolvidas em cortes histológicos de 3 μm de espessura, 

estendidos em lâminas de vidro, previamente lavadas em etanol absoluto, secas e 

mergulhadas por cinco minutos em solução de 3-aminopropyltriethoxy-silano a 10% 

(Sigma Chemical, St. Louis, USA) diluída em etanol absoluto. Os cortes foram 

desparafinizados em dois banhos de xilol, o primeiro por 30 minutos, em estufa a 60°C 

e o segundo por 15 minutos, em temperatura ambiente. Em seguida os cortes foram 

reidratados em banhos descendentes, com passagem em etanol absoluto por três vezes, 

etanol 95% e etanol 85%, por cinco minutos cada. Posteriormente, para remoção do 

pigmento formólico, os cortes foram imersos por dez minutos, em solução de hidróxido 

de amônio a 10%, em etanol a 95%. Após lavagem em água destilada por 05 minutos, 

as lâminas receberam tratamento para recuperação antigênica. Para tal, as lâminas que 

receberam o anticorpos anti-Msx2 foram mergulhadas em solução de ácido cítrico 

monoidratado 10mM, pH 6 e as lâminas que receberam o anticorpo anti-Ctip2 foram 

imersas em EDTA di-hidratado, pH8. Em seguida todas as lâminas foram levadas ao 

micro-ondas por 15 minutos. Os cortes foram, então, lavados em água destilada por 05 

minutos. A seguir, para a inibição da peroxidase endógena, os cortes passaram por dois 

banhos de 15 minutos em peróxido de hidrogênio 6% e metanol (1:1, v/v). Novamente, 

os cortes foram lavados rapidamente, em água destilada, por 02 vezes e, então, imersos 

em três banhos de solução de Tris ph 7,4, por cinco minutos cada. 
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  As lâminas, contendo os cortes, foram submetidas à incubação, com o 

anticorpo primário diluído em solução própria para diluição (1:100). Para a 

identificação da proteína MSX2 foi utilizado o anticorpo monoclonal anti-MSX2 

(Abcam DAKO Glostrup, Denmark), diluição1:100 e incubação for 30 minutes em 

temperatura ambiente e para identificação da proteína Ctip2 foi utilizado o anticorpo 

monoclonal anti- Ctip2 (Abcam, Cambridge, UK), diluição 1:100 e encubado por 12 

horas a 4°C. Em seguida, as lâminas foram lavadas em água destilada e em solução 

tampão de TRIS pH 7,4. O complexo avidin-biotin (Advance
TM

-kit + HRP; Dako-

Cytomation,   Carpinteria,   CA,   USA)LSAB peroxidase K0690 (DAKO Corporation) 

foi utilizado como soro secundário e complexo terciário por 30 minutos cada. 

Posteriormente, as lâminas foram lavadas em TRIS ph 7,4 dois banhos de cinco 

minutos. A revelação da reação foi feita através da imersão das lâminas em solução do 

cromógeno diaminobenzidina (DAB+; Dako CytomationPeroxidase, Carpinteria, CA, 

USA) por dez minutos. Os cortes foram, então, lavados em água destilada e 

contracorados com hematoxilina de Mayer por 20 a 30 segundos. Em seguida, os cortes 

foram lavados em água destilada por 10 minutos. As lâminas passaram, finalmente, 

pelas etapas de desidratação em cadeia ascendente de etanóis e diafanização em dois 

banhos de xylol. As lâminas foram montadas em Permount (Fisher Scientific, Fair Law, 

NJ/USA) para exame ao microscópio de luz. Como controle positivo, foram utilizados 

cortes de medula óssea de camundongos para Ctip2 e estômago humano para Msx2. O 

controle negativo foi obtido com a supressão dos anticorpos primários durante a 

realização da reação. 

 As reações foram consideradas positivas quando a cor castanha foi observada 

nas células, caracterizando a presença de DAB na reação imuno-histoquímica. A leitura 

das lâminas foi realizada por 02 patologistas orais, utilizando o mesmo microscópio 

óptico e com aumento de 40 vezes (40x). Os campos histológicos foram aleatoriamente 

escolhidos e classificados segundo os scores: 0 ( sem expressão), 1 (1-50% de células 

expressas), 2 (+ 50% de células expressas )(24). Em caso de divergência entre os 

observadores, na leitura das lâminas, esses discutiram os casos em conjunto até haver 

um diagnóstico final.  
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RESULTADOS 

 

1-Ctip2 

 

           Todos os KCOTs foram imunopositivos para Ctip2, a qual se mostrou confinada 

ao núcleo. Dezenove KCOTs tiveram o score 2 (+50% de células expressas) e onze 

casos receberam score 1 (1-50% de células expressas). A coloração nuclear foi 

observada principalmente nas células basais e suprabasais da camada epitelial. (Fig.1) 

 

2 - Msx2 

 

           Toda a amostra de KCOT foi imunopositiva para Msx2. Em vinte e seis casos de 

KCOTs a expressão foi observada apenas no citoplasma. Os outros quatro casos 

apresentaram expressão nuclear e citoplasmática. A pontuação para vinte e três 

espécimes foi 2 (+50% de células expressas), enquanto em sete lesões foi 1 (1-50% de 

células expressas). A reação foi mais frequente nas células basais e suprabasais da 

camada epitelial (24). (Fig.2) 

 

           

Figura1-Representação das características histopatológicas dos KOCTs (400x 

ampliação original). (A) HE mostrando epitélio paraceratinizado dos KOCTs formado 

por células basais colunares com polaridade nuclear inversa. (B) Imunoexpressão 

nuclear de Ctip2 nas células basais e suprabasais do epitélio dos KOCTs. 
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Figura2-Padrão de imunoexpressão de Msx2 nas células basais e suprabasais do epitélio 

de KOCTs (400x ampliação original). (A) Vinte e seis casos dos trinta KCOTs 

apresentaram apenas marcação citoplasmática. (B) Quatro lesões tiveram expressão 

nuclear e citoplasmática. 

 

DISCUSSÃO 

 

Tumores epiteliais odontogênicos são neoplasias raras que se originam dos 

remanescentes do epitélio odontogênico (23). Entre essas neoplasias, o ceratocisto 

odontogênico (KOCT) (tumor odontogênico queratocístico) é uma entidade patológica 

classificada, pela Organização Mundial de Saúde, desde 2005, como um tumor benigno 

de epitélio odontogênico e estroma fibroso maduro sem ectomesênquima odontogênico 

(1). Seu comportamento agressivo e sua alta taxa de recidiva têm estimulado uma série 

de estudos genéticos e moleculares, cujos resultados levaram ao aumento da 

compreensão de sua fisiopatologia, no entanto, esta está longe de um conhecimento 

completo (3-12, 25, 26). 

O presente estudo teve o objetivo de identificar a expressão imuno-histoquímica 

das proteínas Msx2 e Ctip2 no tumor odontogênico queratocístico. Para Msx2, foi 

possível observar imunopositividade em toda a amostra, sendo esta expressa, apenas no 
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citoplasma, em 26 lesões e no citoplasma e núcleo em 04 espécimes. Os trinta casos de 

KCOTs foram imunopositivos para Ctip2 e todos eles mostraram expressão nuclear. 

Para ambas as proteínas a imunoexpressão foi, principalmente, observada, nas células 

basais e suprabasais da camada epitelial. 

Kyrylkova et al (2012) (18) estudaram camundongos com deleção de Ctip2 e 

concluíram que, durante a amelogênese, esta proteína é um fator essencial no controle 

da proliferação epitelial desde a iniciação até à fase de sino, na qual Ctip2, também, 

desempenha um papel importante na diferenciação celular da linhagem de ameloblastos. 

Além disso, Golonzhka et al (2009) (17) avaliaram o papel de Ctip2 na odontogênese e 

observaram que este estava altamente expresso no epitélio interno do esmalte, o qual dá 

origem aos ameloblastos. Estes, por sua vez, apareceram como células colunares com 

núcleos alongados e Ctip2 localizada intensamente em seus núcleos. No nosso estudo, o 

padrão de imunoexpressão para Ctip2, em KOCT, foi encontrado no núcleo das células 

basais e suprabasais do epitélio, portanto, sugerimos que essas células epiteliais 

parecem ter uma diferenciação ameloblástica. 

Alguns estudos têm sido conduzidos com Shh na odontogênese mostrando que o 

mesmo é um marcador de pré-ameloblastos (27, 28, 29) e ameloblastos (29) no epitélio 

odontogênico. Embora existam trabalhos com Shh em KOCT (3, 4, 8, 9), a origem das 

suas células epiteliais basais e suprabasais ainda não pode ser concluída. Assim, para 

melhor compreensão, sugerimos que pesquisas com ameloblastina em KCOT devam ser 

realizadas, uma vez que esta proteína é expressa apenas ameloblastos secretores (30-

32). 

A citodiferenciação dos ameloblastos é regulada por uma série de interações 

recíprocas entre epitélio e mesênquima. Sinais a partir do epitélio odontogênico, 

primeiramente, induzem a diferenciação das células mesenquimais subjacentes em 

odontoblastos. A deposição de matriz de dentina pelos odontoblastos sinaliza de volta 

para o epitélio e induz a diferenciação de células epiteliais em ameloblastos funcionais 

(33-36). Golonzhka et al (2009) (17) observaram que, durante amelogênese,  baixos 

níveis de Ctip2 estão presentes no mesênquima condensante e podem representar um 

pulso transitório desta proteina, a qual é necessária para iniciar o programa de 

diferenciação odontoblástica, resultando na expressão de BMPs, especialmente, BMP4, 

que, por sua vez, induzem a diferenciação de ameloblastos. Portanto, nós supomos que 

as células basais e suprabasais do epitélio dos KCOTs podem ser células ameloblásticas 
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precursoras que não completaram a sua diferenciação em ameloblastos devido a 

ausência de pulso mesênquimal. 

Molla et al (2010) (21) verificaram que os níveis mais elevados de expressão de  

Msx2 foram encontrados em células que não estavam ativamente formando matriz de 

esmalte. Essas células incluem ameloblastos em estágios pré-secretores e de maturação. 

Os autores sugerem que uma baixa regulação de Msx2 é um pré-requisito para a 

deposição significativa de esmalte, a qual é realizada exclusivamente por ameloblastos 

na fase de secreção. Gritli-Linde et al (2002) (29), também, descreveram uma expressão 

citoplasmática de Msx2 em ameloblastos pré-secretores. No estudo atual, Msx2 

apresentou expressão citoplasmática (87%) e citoplasmática / nuclear (13%), portanto, 

supomos que, de acordo com os autores acima, as células basais do epitélio de KOCTs 

são células ameloblásticas pré-secretoras, e não em um estágio de diferenciação 

terminal. 

Golonzhka et al (2009) (17), descobriram que Ctip2 e Msx2 apresentaram, no 

epitélio odontogênico, sobreposição dos domínios expressão, de tal maneira que, 

camundongos mutantes Ctip2-/- expressaram níveis mais baixos de Msx2 no referido 

epitélio. Os autores sugerem que Msx2 é alvo de Ctip2. No entanto, em nosso 

experimento, Ctip2 teve uma marcação nuclear enquanto Msx2 se mostrou expressa, 

principalmente, no citoplasma, portanto parece que Ctip2 não ativou Msx2 em KCOTs. 

Em conclusão, nossos resultados sugerem que, devido aos padrões de 

imunoexpressão de Ctip2 e Msx2, observados nos KCOTs, as células basais e 

suprabasais do epitélio deste tumor têm diferenciação ameloblástica, com um adquirido 

fenótipo não-secretor. Contudo, mais estudos moleculares e genéticos de Msx2 e Ctip2 

neste tumor devem ser realizados para confirmar estes achados. 
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