
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 

 

 

 

FARAH ESSGUÍ ORELLANA MARTÍNEZ 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MIOFIBROBLASTOS E ALTERAÇÕES DOS 

COMPONENTES ESTRUTURAIS DA MATRIZ EXTRACELULAR COM 

PARÂMETROS CLINICOPATOLÓGICOS DE QUEILITE ACTÍNICA E 

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÁBIO 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2021 

 



FARAH ESSGUÍ ORELLANA MARTÍNEZ  

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MIOFIBROBLASTOS E ALTERAÇÕES DOS 

COMPONENTES ESTRUTURAIS DA MATRIZ EXTRACELULAR COM 

PARÂMETROS CLINICOPATOLÓGICOS DE QUEILITE ACTÍNICA E CARCINOMA 

DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÁBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Coordenação do 

Programa de Pós-graduação em 

Odontologia da Universidade Federal do 

Ceará, como requisito parcial para obtenção 

do título de Mestre em Odontologia. Área 

de concentração: Clínica Odontológica, 

Área temática: Estomatopatologia. 

Orientador: Prof. Dr. Mário Rogério Lima 

Mota                                             

Coorientadora: Dra. Thâmara Manoela 

Marinho Bezerra 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FARAH ESSGUÍ ORELLANA MARTÍNEZ 

 

 

AVALIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MIOFIBROBLASTOS E ALTERAÇÕES DOS 

COMPONENTES ESTRUTURAIS DA MATRIZ EXTRACELULAR COM 

PARÂMETROS CLINICOPATOLÓGICOS DE QUEILITE ACTÍNICA E CARCINOMA 

DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE LÁBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Coordenação do 

Programa de Pós-graduação em Odontologia 

da Universidade Federal do Ceará, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Odontologia. Área de 

concentração: Clínica Odontológica, Área 

temática: Estomatopatologia. 

Aprovada em:      /     /   . 

BANCA EXAMINADORA  

________________________________________ 

Prof. Dr. Mário Rogerio Lima Mota (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Filipe Nobre Chaves  

Universidade Federal do Ceará – (Sobral- UFC) 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Antonio Ernando Carlos Ferreira Junior 

Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS) 



 

 

DEDICATORIA.........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DIOS… 

A MIS QUERIDOS ABUELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS  

A Dios, señor tú que conoces los deseos de mi corazón me guiaste para llegar hasta donde estoy 

el día de hoy. 

A mis padres Iris Martínez y Armando Orellana por ser la mayor fuente de inspiración en 

mi vida, además del modelo de profesor y profesional al que aspiro llegar a ser algún día. A mi 

querida hermana Grecia Orellana por impulsarme a ver todo con alegría y disfrutar cada 

momento. A mis hermanos, familiares y amigos por confiar en mis capacidades incluso cuando 

para mí fue difícil creer en ellas. 

A Obed Martínez, creo que Dios te colocó en mi camino desde el comienzo de mi formación 

profesional como un apoyo en mis momentos de debilidad y un compañero para compartir mis 

alegrías, me siento muy feliz de que pudieras ser parte e impulsarme para alcanzar mis metas. 

Ver tu crecimiento personal y profesional a lo largo de los años ha sido una inspiración para 

mí, gracias por estar a mi lado, Amor. 

Ao meu orientador Prof. Mário Lima Mota, o senhor é exemplo de inteligência humildade e 

profissionalismo, sou imensamente grata por todos os ensinamentos transmitidos e pela 

oportunidade de aprender ao seu lado. Obrigada por toda a confiança em mim depositada. 

A minha querida coorientadora Dra. Thâmara Marinho você foi realmente um anjo que Deus 

colocou no meu caminho nesta jornada, obrigada pela paciência ao se sentar com comigo 

inúmeras vezes frente ao microscópio (o nosso cantinho) e me mostrar coisas que nunca 

acreditei que poderia chegar a compreender, por compartilhar todos teus conhecimentos que 

foram além dos científicos, sinto uma enorme admiração por sua qualidade humana e 

professional.  

Ao Prof. Paulo Goberlânio de Barros Silva obrigada por estar sempre disponível para ajudar 

com enorme sorriso e por fazer possível a realização de esta pesquisa, por sua atenção e 

contribuição para execução e das análises. Seu apoio foi fundamental.  

Os Prof.ª Karuza Alves, Prof.ª Ana Paula Negreiros e Prof. Fabricio Bitu sou muito grata 

por tudo o conhecimento transmitido com tanto amor. Meu profundo respeito e admiração pelos 

senhores. 

A mis queridos amigos Elena y Octavio su amistad es uno de los más grandes regalos que me 

deja la maestría, gracias por cada momento compartido. 



 

 

Aos meus colegas e amigos do laboratório de patologia oral Priscila (Pri), Ronildo, 

Guilherme, Cassia, Dayrine, Sthefane, Thais, Lucas, Alceu pelas alegrias e experiencias 

compartilhadas. Em especial ao Luis, Sussan, Yamyle, Liova e amigos estrangeiros bolsistas 

da OEA que teve a oportunidade de conhecer. 

Aos professores que formaram parte das bancas de qualificação, pré defesa e defesa deste 

trabalho, prof. Mário Rogério Lima Mota, prof. Paulo Goberlânio de Barros Silva, Dra. 

Thâmara Manoela Marinho Bezerra prof. Filipe Nobre Chaves e prof. Antonio Ernando 

Carlos Ferreira Junior. Obrigada pelas contribuições para o enriquecimento deste estudo. 

Ao Programa de Pós-graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará 

(PPGO-UFC), coordenadora profa. Cristiane Sá Roriz Fonteles, vice-ccordenador prof. 

Vicente de Paulo Aragão Saboia e funcionários, ao Laboratório de Patologia Bucal (UFC), 

pela vivência e ensinamentos durante o mestrado. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)  e Grupo 

Coimbra pela concessão da bolsa de estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

A queilite actínica (QA) é uma desordem potencialmente maligna do lábio, que tem como 

principal fator etiológico a exposição crônica à radiação solar ultravioleta (UV). A radiação UV 

é capaz de ocasionar alterações genéticas e da matriz extracelular (MEC) que podem contribuir 

ao desenvolvimento do carcinoma de células escamosas do lábio (CCEL). Nos últimos anos, o 

estudo das células que compõem o microambiente tumoral (MT) aumentou consideravelmente, 

em especial os miofibroblastos (MFs). Estudos mostram que MFs estão envolvidos na 

proliferação e invasão de células malignas, porém ainda não é claro como as alterações causadas 

pela radiação UV interferem no seu comportamento e no processo de carcinogênese labial. 

Dessa forma, constitui o objetivo desta pesquisa avaliar a participação dos MFs na 

carcinogênese labial, através da correlação de parâmetros clínicos, histológicos, 

histomorfométricos e imunoistoquímicos, em QAs e CCELs. Para isso, foram selecionados 30 

casos de QAs, 30 CCELs do front tumoral e 15 lábios sadios (LSs) os quais foram preparados 

por Tissue Micro Array (TMA), dispostos em um único bloco para reações imunoistoquímicas 

(TGF-β, α-AML e Ki-67) e histoquímicas (Hematoxilina e Eosina, Picrosirius Red e Verhoeff 

Van Gienson). Coleta de dados clínicos e gradação histopatológica das displasias epiteliais em 

QAs foram realizadas a através do sistema binário e pelo sistema estabelecido por Bryne para 

CCELs. As áreas de elastose solar das QAs foram analisadas histomorfometricamente (grau, 

extensão, profundidade e distância para o epitélio displásico). Os fronts dos CCELs foram 

analisados na busca de invasão perineural e angiolinfática. Os dados foram expressos em forma 

de média e desvio-padrão, submetidos ao teste Kolmogorov-Smirnov, comparados pelos testes 

de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis/Dunn e Spearman (SPSS, p<0,05). As análises das QAs 

apresentaram maior número de células α-AML+ em relação a amostras de LSs (p= 0,034), e 

estas células (localizados nas áreas sem elastose) foram associadas com a expansão vertical da 

própria elastose (p=0,027). Adicionalmente, verificou-se que as áreas de elastose solar 

apresentaram menor deposição de colágeno (p<0.001) e imunomarcação para TGF-β (p<0.001) 

e maior densidade de fibras elásticas (p<0.05), quando comparadas com as áreas sem elastose. 

Em QAs, observou-se uma correlação positiva entre displasias de alto risco a proximidade da 

elastose solar ao epitélio displásico (p= 0,027). As análises dos CCELs apresentaram maior 

número de células α-AML+ em relação a amostras de LSs (p= 0,034), além da redução da 

deposição de colágeno total (p= 0,009) e colágeno tipo I (p<0.001) em relação as QAs e LSs. 

Verificou-se, ainda, uma correlação negativa entre a quantidade de células α-AML+ e a 



 

 

deposição de colágeno total (p= 0.041) e colágeno tipo III (p= 0.041). Observou-se, ainda, que 

a perda colagênica e de densidade elástica foi significantemente maior em tumores de maior 

tamanho (p= 0.045) e com metástase nodal (p= 0.047). Este estudo evidenciou o possível papel 

dos MFs, das fibras colágenas e das áreas de elastose no processo de carcinogênese de lábio.  

Palavras-chave (DeCS): Neoplasias bucais; Lábio; Fibroblastos; Carcinoma de células 

escamosas; Microambiente tumoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Actinic cheilitis (AC) is a potentially malignant disorder of the lip, whose main etiological 

factor is chronic exposure to ultraviolet (UV) solar radiation. UV radiation can cause genetic 

and extracellular matrix (ECM) changes that can contribute to the development of lip squamous 

cell carcinoma (LSCC). In recent years, the study of the cells that make up the tumor 

microenvironment (TME) has increased considerably, especially myofibroblasts (MFs), due to 

their role in carcinogenesis. Studies show that MFs are involved in the proliferation and 

invasion of malignant cells, but it is not yet clear how the changes caused by UV radiation 

interfere with the behavior of MFs in the process of lip carcinogenesis. Thus, the objective of 

this research is to evaluate the participation of MFs in lip carcinogenesis, through the correlation 

of clinical, histological, histomorphometric and immunohistochemical parameters, in ACs and. 

For this, were used 30 cases of ACs, 31 from the tumor front of LSCC and 14 healthy lips (HLs) 

that were arranged in blocks and prepared by tissue microarray (TMA) for 

immunohistochemical reactions (TGF- β, α-SMA and Ki-67) and histochemicals (Hematoxylin 

and Eosin, Picrosirius Red and Verhoeff Van Gienson). Collection of clinical data and 

histopathological grading of epithelial dysplasias in ACs were performed using the binary 

system and the system established by Bryne for LSCC. The areas of solar elastosis in the ACs 

were analyzed histomorphometrically (degree, extension, depth, and distance to the dysplastic 

epithelium). The fronts of the LSCCs were analyzed in search of perineural and angiolymphatic 

invasion. The data were expressed as means and standard deviations, sub mitted to the 

Kolmogorov-Smirnov test, compared by the Mann-Whitney, Kruskal-Wallis / Dunn tests, and 

finally correlated in their clinical, histological, immunohistochemical and histomorphometric 

data by the Spearman test. (SPSS, p <0.05). The analyzes of the ACs showed a greater number 

of α-SMA + cells in relation to samples of HLs (p = 0.034), and these cells (located in the areas 

without elastosis) were associated with the vertical expansion of the elastosis itself (p = 0.027). 

Additionally, it was found that the areas of solar elastosis showed less collagen deposition (p 

<0.001) and immunostaining for TGF-β (p <0.001), and higher density of elastic fibers (p 

<0.05), compared with areas without elastosis. Still in ACs, there was a positive correlation 

between high-risk dysplasias and the proximity of solar elastosis to the dysplastic epithelium 

(p = 0.027). The analysis of the LSCCs showed a higher number of α-SMA + cells in relation 

to samples of HLs (p = 0.034), in addition to the reduction in the deposition of total collagen (p 



 

 

= 0.009) and type I collagen (p <0.001) in relation to the ACs and HLs. There was also a 

negative correlation between the amount of α-SMA + cells and the deposition of total collagen 

(p = 0.041) and type III collagen (p = 0.041). We also observed that the collagen loss and elastic 

density was significantly greater in tumors of larger size (p = 0.045) and with nodal metastasis 

(p = 0.047). Our findings provide evidence of the possible role of myofibroblasts, collagen 

fibers and areas of elastosis in the process of lip carcinogenesis. 

Keywords (MeSH): Mouth Neoplasms; Lip; Fibroblast; Squamous Cell Carcinoma; Tumor 

microenvironment.  
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