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RESlJMO 
8-oraas.] estudados através de t6i:nica irnusaohiskoquimica, 17 casos de ades?omas pleomódicos per"cncenles ao arquivo do L-aboralbrio de Patologia 

:h Faculdade de Odorrtologia da Ii$aiivcrsidade Federal do Rio Grande do Sul, com o ojetivo de evidenciar células mioepiteliais, c8lulas 
r~lasrnt,citóioies, c6li~las com metaplasia escamosa e ç6iuEas em arranjo ductal, com a utilização de ciloqueralina de alto peso rnolecular, vimentirza 

2 pé:rte::iraa S-100. Os re:;~~l!al'dos perwliterri estabelecer um padrão de inarcação irnzrnohistquímico para vimentina e citoqueratina de alto peso 
molei;ularcom diferenças eçtatísticameurte sicgi?iticialivaç em relagáo aos diferentes tipos celulares estudados, enquanto que com a kitiiimação da 

prrateina S-100 náo ~:onçtatcsra-se difererrças rle rnarcaçzo imunohistoquimica considerando-se os%iposcelulares estudados. 

SUMhAARY 
A iola. of 19 I:~s~:s ob pleomorpl~ic adenor~la were studied usir~g an irnmur~ohistochemical technique. The purpose of Ihis slardy isto make evident 
srayoe~~iihelia! cells, metâplastia; sqvarnous cells, and ceils disclosing duci.al arrageinent idsing cgokeratin ef high molecuie weight, vimeritin, and S- 

1 OB) pro'aein. 8écording to thcsa repoaQs were pessçiblo ao establish an immunohisr~chemica! stâining patlern forwirnenlin and cytokeratin OS high 
irzuieciale r~aighr witli :;ignifIcativs staiisiical diflarences ielated to the celialartypes investigaled. ln addition, Ç-I 00 protein did not showany 

irsimunahisiochernica? salaining differentiation in theceils studied. 
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(s adenoma pleom6dico 6 o mais cornum 
doslumores das glândulas salivares maiores e 
menorrs. A parcatida é a sede mais frequente 
sss.sds responsAveB por 85 a 98% dos casos, 
ernbora possa ocorrer ewa qualqanerdas glâoidu- 
ias salivares 29,49? 5;Ov 53 .. 

Ern relação a sua histogênese, a maioria 
dos est:~dos ahrais estão ceniralizados na c6iu- 
Ia de reserva do deacto intercalado s na &lula 
rnioepitelial, que consewam a pluripotenciaiidade 
para diferenciarem-se eni vários padróes 
morbolcagicos encoratrados rios adenomas 
pleo~16dioos. A célula mioepitelial e capaz de 
expressarcaracteristicas niodol0gicasepileliais 
e mesenquimaticay, 34, $5. 

Com os avanços nas "rmnicas 
imunshlskoq~nímicas, diversos estudos foram e 
continuam sendo realizados em adenomas 
pieom0rficos, buscando a rriarcação de 
microiilamentos e filamenlos interrnediárioscom 
o uso de anticospos mono e policlonais nos 

diferentes tipos celulares encontrados ern 
adenomas pleomrj-licos 1,6,11,13,15,17,19, 
21,31,32,34,35,37,45, 500 56, 5UU 59.  

REVISÁO DAI-ITERATBIRW 

Desde a peiblicação de Billroth 9, a quem é 
atribuído o primeiro relato do tumor hojeconhe- 
cido com adenoma pleom~dico, seguiram-se 
iníameras publicações caracterizarrdo o quadro 
histopatológico da adenorna pleomódieo e bus- 
cando o estabelecimento de sua histog6nese 8, 
18,20,22,28,32,41,44,48,54,629 64,65,6G, 
67, 68 . Estes tumores apresentam grande 
variação microscópica, e esta tem sido atribui- 
da mais recentemente a participaçáo dacélula 
mioepitelial 2,11, 4 6, 19,34. 

O termo ""tumor misto" foi introduzido por 
MVIINSSEN 32, por acreditar que a origem do 
tumorfosse epitelial e mesenquimatica. Muitos 
autores discordaram das afirmações de 
MlNSSEN32, e propuseram varias hipóteses 
histogen6licas 8,48,20,22,2841,44,54, 
62,65,66,67. Em se estudo WILLIS e MEYEW 

64, reafirmaram a origem epitelial do tumor, 
propondo a rnudança de denominação para 
adenoma pleomrjrlico. 

A imunohistoquimica baseia-se na marca- 
çãode estruturas pela ação de anticorpos espe- 
cíficos, permitindo a identificaçáo de compo- 
nentes proteicos de c8IuIas e tecidos, pois per- 
mile uma melhor caracterização de c6lulas em 
relação a histoquimicaconvencional. Por outro 
Iado, aformalina, utilizada rotineiramente como 
fixador em patologia, altera minimamente a 
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antigenicidade das proteinas, tornando possi- 
vel a utilizaçáo de métodos imunohistoquimicos 
em tecidos fixados e incluídos em parafina 61 . 

Apbs a ligaçáo do anticorpo ;ip protbina alvo, 
é necessária a união de uma substânciacolori- 
aia para permitir a visualização da ligação. A 
técnica indireta de marcação do anticorpo pri- 
mário requer a utilização de um anticorpo se- 
cundário, especHico contra o anticorpo primá- 
rio, unido a uma enzima, a peroxidase, que na 
presenc;a do sulastrato ira induzir a lorrnção de 
um compostocolorido61. datécnicada Avidina- 
Biotina.,Peroxidase tem sido utilkadacom muita 
frequeaucia nos idltimos anos deformaaseobter 
wrr i  conjunto mais e s t á v e l 2 3 , N .  

Vairios marcadores imunohiskoquímicos tBm 
sido utilizados ern estudosde tumores de glân- 
dulas salivares, especialmente em adenomas 
p!eornQr8icos. A ci%oqueia"rna é o mais comple- 
xo dos filamentos iritermediários presentes no 
dtoesqueleto das células egiteliais, compreen- 
derido i~mconjuntode i 9 tiposdiferentes prote- 
[nas. Estas proteínas podem ser evidenciadas 
ani cs~njeinto ou de forma isolada pela 
imunohistoquímica, dependendodo objetivo do 
estudo 6. Varios estaddos imunohistoquímicoia 
foram realizados em adenomas pleomódicos 
bidscando evidenciar a expressão d a  
citoqueralina %0,13, 14,17,19,21,31,33,37,  
42, 45, 50, 59, 68. 

A vimentina foi definida por Barwick 6 ,  em 
990, corno rrrarcador específico para células 

doSecicSo conjuntivo, sendo ofilamento inlerme- 
diário mais abundante na maioria das células 
mesenquimaticas, com exceção das células 
musculares. Vários trabalhso tem mostrado a 
co-expressividade d a  ,u.imentina com a 
citoqi~eratina em diferentes situações, inclusive 
em adenomas pleomórficos 6,  14, 31,34, 35, 
56" 

A proteína S- I00 foi isolada por Moore em 
1965 15, e sua funçao está relacionada com o 
Irnsporte itaacelular do cálcio, apresentando 
uma ampla distribuição entre os tecidos e espé- 
cies 6,  15. 

S e ~ ~ d o  a identificaçáo dos tipos celulares 
encontrados nos adenomas pleomórr'icos, fre- 
quenteinente n~oserposs~vel  apenas aoexarne 
microscópico de rotina, o que enfatiza a utiliza- 
$50 de anlicorpos para a identificação dos prin- 
cipais componentes destas células, o objetivo 
deste estudo foi o de analisar, a luz da 
imunohistoquímica, a marca&ão de anlicorpos 
especRicos para a citoqueratina, vimentina e 
prokelna S-100 nos seguintes tipos celulares 
presentes nos adenornas pleomórficos: células 
mioepileliais, células plasmocitóides, célulasem 
arranjo duclal e células com metaplasia 
escamosa. 

MATERIAL EM~TODO 
Para a realização deste trabalho, foram 

selec ionados 17 casos d e  adenomas 
pleom6rr'icos com diagnóstico histopatológico, 

aquivados no laboratório de Patologia da Uni- 
versidade Federal do Rio Grande do Sul. As 
peças dos casos selecionados encontravam-se 
fixadas em formol a 1 O%, eforam reincluidas em 
parafina, realizados novos cortes com 4 a5 p de 
espessura, estes corados com Mematoxilina- 
Eosina através de técnica histológica de rotina 
e examinados de forma a confirmar o diagnós- 
tico. 

Dos casos selecionados foram realizados 
cortes semi-seriados com 5 micrometros de 
espessura e colocados sobre lâminas de vidro 
para microscopia, preparadaspreviamentecom 
solução adesiva, obtendo-se 3 lâminas de cada 
espécie, totaiizando 51 lâminas destinadas a 
realizaçãode técnica imunohistquímica. Paraa 
realização da técnica imunohistoquímica foram 
utilizados os seguintes marcadoresobtidosco- 
mercialmente : 

Citoqueralinade alto peso molecular(DAK0 
@0.@)1 

Vimentina ( DAKO Co. @ ) I  
Proteína S-100 ( DAMO Co. @ ) I  
As lâminas obtidasforam examinadas atra- 

vés de microscopia ótica, e a avaliação 
imunohistoquimica consistiu naobservação de 
3 campos microscópios contíguos. Os resulta- 
dos foram tabulados efoi utilizada a prova do x2 
em nivel de significância de p = 0,081 para 
verificar se as diferenças amostrais sugerem 
diferenças significativas ou se representavam 
apenas variações casuais 55. 

I . Dako Corporatiori 

RESULTADOS 
1 -TÉCMBCA HISPOLÓGICA DE ROTINA 
No exame microscópicodos cortescorados 

com hematoxil ina-eosina, os adenomas 
pleomórficos estudados exibiam estruturas 
dwctiformes de diâmetrosvariados constituídos 
por duas ou mais camadas de células, sendo as 
internas cúbicas com núcleo central, e as peri- 
féricas com núcleo de aspecto fusiforme . Dos 
17 tumores observados, 12 apresentavam-se 
totalmentecircundados porcápsula fibrosa. Nos 
restantes dos casos a circunscrição era parcial. 

Os adenomas pleomórficos selecionados 
apresentavam proliferaçãodecélulaspoliédricas 
com disposição em cordões, ninhos ou lenç~ is ,  
assumindo arranjo escamoso ocasionalmente. 
Entre estas estruturas, observaram-se áreas 
mixóidesou hialinas tendo entremeioelementos 
celulares isolados, alguns com aspecto 
plasmocitóide (Fig. 1 ). 

Quando dispostas em cordões e ninhos, as 
células apresentavam uma morfologia do tipo 
poligonal com núcleos ovais hipercromaticos. 
As células plasmocitóides mostravam núcleo 
ovalado central ou deslocado para periferia, 
com citoplasma eosinófilo. Frequentemente, o 
estroma assumia aspecto mixóide ou hialino, 
raramente viu-se arranjo fibroso e condróide 
(Fig. 2). 

/ R. Fac. Ododol.  Porto Alegre 

2. I .  Expressividade da Citoqueratina 

A observação microscópica da reação com 
acitoqueratinade alto peso molecular mostrou 
um padrão de positividade constante e abun- 
dante para as células epiteliais dos adenomas 
que assumiam o padrão ductal e ou com 
metaplasiaescamosa, inclusive com diferenças 
significativas para o valor de p=O,Ql(Fig.3). 
Especificamente nas estruturas dispostas em 
arranjo ductal, observou-se positividade tanto 
para as células mais internas quanto para as 
células dispostas mais periféricamente (Fig. 4). 

As células mioepiteliais e com aspecto 
plasmocitóide mostraram-se predominantemen- 
te negativas para evidenciação dacitoqueratina, 
mostrando um padrãode negatividade inclusive 
com valores significativos para ovalorde p=O,Od 
(Tab. 1). 

As áreas mixóides e hialinas presentes não 
apresentaram positividade paraacitoqueratina. 

Tabela 1 - Expressividade dacitoqueratina 
paraos elementos celulares estudados. 

2.2. Expressividade da Vimentina 

Aevidenciação pela vimentina apresentou 
positividade para as células mioepiteliais e 
plasmocitóides (Fig. 5 e  6). Positividadetambem 
foi observada nasestruturas em arranjoductal, 
porérri esta positividade se fazia mais intensa 
nas células dascamadas periféricas dosductos. 
As áreas com metaplasiaescamosa apresenta- 
ram -se predominatemente negativas para a 
marcação com vimentina. 

As areas com estroma de aspecto mixóide 
ou hialino não mostraram positividade para a 
vimentina. 

Pode -se oservar na tabela 2 que houve 
diferenças significativas para os quatro tipos de 
elernentoscelulares estudados para ovalorde 
p=O,OI. 

Tabela2- Expressividadedavimentina para 
os elernentoscelulares estudados. 

2.3. Expressividade da proteína S- 100 

O padrão de marcação observado para a 

NEGATIVO 
02 
15 
03 

TIPO CELULAR 
mioepitelial 
plasmocitóide 
ductal 
met.escamosa 1 05 

POSITIVO 
49 
36 
48 

46 
significativo para p=0,01 
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proteína S-.I O0 não apresentou diferenças sig- 
nificativas para o valor de p=O,Ol, para nenhum 
dos 4tipos celulares estudados. 

Observou-se um padaáode positividade de 
aproxirnadamenle 213 das observações para 
lodososliposcelularesestudados (Tab. 3). Nas 
células de arranjo ductal, vimos positividade 
variável ora para células luminair;, ora para 
células mais periféricas, com uma predominân- 
cia de positividade nessas CIfimas (Fig. 7). 

As :ireas com nietaplasia escamosa, quan- 
do apresentavam..se positivas, eram de manei- 
ra constante e homogênea, porem algumas 
láreaç eurn ~i.ae%aplasia escamosa mostravam- 
se totalmerite negativas para esse rnareadoi. 
As cr:éluQas plasrnocitóides apresentavam distri- 
buiç2o ocasional e mostrararn positividade 
variável para a paoteina S-108, mas exclusiva- 
mente enl sua por@ão ciloplasniática. As çélu- 
das niioepi'ieliais apresenkvam positividade se- 
melhasite aquelas v is tas nas células 
plaâmacit6ides (Fig.lS], 

raiijela3 - txpressividadeda proteínas 860 
para os elenientcis celulares estudados. 

D~SCUSS~O 
0 s  resultadosobtidos aiesReestudopermiti- 

ram evidenciar um padrão im%anohistoquimico 
de distribuição dos marcadores para os elemen- 
tos celulares estudados nos adenomas 
pleomódicos. 

A intensa positividade para a marcaçãocom 
citoqueratina de alto peso molecular, obsewada 
nas areas com metaplasia escamosa e com 
arranjo ductal, foi salientada por@ASELiTZI 2 ;  
PAPMER45; MORl33; BROCHERIOU10; 
MATSUSWlMA31 . Observobs-se um padrão 
homogbneo de marcação para a citoqueratina 
de alto peso molecular, podendo-se afirmar, 
subjetivavaiente, y iie a marcação era constante 
e intensa para citoqueratina nas áreas de 
metcaplasia escamosa, o que concorda com os 
resirltados de MORI 3 3 .  

Em relação a estruturas com arranjo ductal, 
obsemou-se uma firiarcação cujo o padrão era 
positivoparaascBlulas dacamada mais interna 
do dueiu, as c6lulas perifericas quando posili- 
vas, apresentavam umaintensidade menor. Este 
achado concorda com os de ERLANDSON 'i 9 
,DWA%GER 17' ,VIATSUSWIMA @i , 
GUSTAFSSON 24 ,MORI 36 . As células 
mioepiteliais e plasmscitQides mostraram-se 
predominantemente negativas para a 
evidenciaçãocom aeitoqueratina. Este padrão 
Boi observado por ERLANDSON 1 9 .  

As diferenças significativas encontradas 

paracitoqueiatina de alto pesomolecular, suge- carada pela hematoxilina na contra-coloração 
rem uma diferenciação escamosa para as célvi- 51. 
ias internas do ducto e com metaplasia 
escamosa,  ao passo que as células 
plasmocit~ides e mioepiteliais não apresentam 
esta diferenciação. Estavariação de padráode 
positividade confirma a presença de 2 tipos 
celulares na patog8nese dos adenomas 
pleomórficos 17,36. 

Na evidenciaçãocom vimentina, asc6lulas 
dispostas em arranjo ductal expressaram 
positividade qisarido os ductos eram compostos 
por 2 camadas de células e a marcação mais 
intensa se fazia na carnada externa. Este pa- 
drão de marcação oposto entre vimentina e 
citsqueic3tina nas estruturas ductais tem sido 
atribuida na literatura a origem mioepilelial das 
cBlulas periféricas das estruturas ductais , ao 
passo que as células centrais "remi origem nas 
células que reveslem internamente os ductos 
nas glândulas salivares normais 31, 68. A 
positividade vista nas cblulas plasmocitoides 
evidenciada pelo uso da vimentina, observada 
em rioçso estudo, e atribuída na literaturaasua 
origem a partir da transformação de células 
mioepileliais 1,34,35. 

Na evidencia ção comvimentina, observou- 
se co-e>cpressividaele para as células ductais e 
com metaplasia escamosa, e as células 
mioepiteliais corn ou sem transformação 
plasmocitQide expressaram positividade, en- 
quanto áireas de estrorna mixóide e hialino não 
mostraram positividade na utilização da 
vimentina. 

Ao considerar-se a análise estalistica em- 
pregada neste estudo para a vimentina em 
relaqão aos diferentes tipos celulares eâtuda- 
dos, é possivel sugerir que os adenomas 
pleomórficos tem patogenias associada â pre- 
sença de células de reserva do ducto intercalcã- 
do, de onde provem as celulas mioepiteliais, 
acinareseductais 1 1,17,30,31,58, jáqueobser- 
vou-se positividade para vimentina em células 
plasmocit0ides e mioepiteliais. 

A marcação obtida com a utilização da 
proteína S-100apresenlou resultadosemelhan- 
te, independentemente do tipo celularconside- 
rado, não tendo sido possível constatarem-se 
diferen~as significativas entre os resultados. 
Segundo CEBALLOS15, esta consialação se 
deve ao fato de ser a Proteína S-100 um cons- 
tituinte presente em vaaiascélulas, cujafunção 
estaria relacionada a alguma atividade funcio- 
nal, ligada ao cálcio. 

Vários estudos na literaturaapontam resul- 
lados semelhantes ao do presente estudo no 
que se refere a utilização da proteínas-1 00em 
adenomas pleomórficosI5,30,34,36,39,57,58. 
Algumas discrepâncias de resultados de 
marcçáo pela proteína S-I00 em adenomas 
pleorn~rficos podem estar relacionadas a 
especificidade dos irnunorreagenies para as 
diferentes subunidades da proteína S-100 34, 
ou ainda pelo fato da imunolocalização da pro- 
teína S-I 00 ser frequentemente nuclear, mas- 

Existem diferenças estatisticamente signifi- 
cat ivas ent re o padrão de  marcação 
imunohistoquímico das células dos adenomas 
pleomódicos estudados onde: 

- As células com metaplasia escamosa 
marcaram principalmerite com a citoqueratina 
de alto peso rnolecular e não marcaram para 
viirientina. 

- As células que assumem arranjo ductal 
marcaram igualmente paracitoqueratina dealto 
peso wiolecular e vimenlina, porBm as células 
internas marcaram principalmente para a 
citoqueratina e as externas para avimentina. 

- As células plasmociloideç e mioepitefiais 
são positivas para a vimentina. 

Com relação a proteína S- i  00 náo se cons- 
taram diferenças significati\~as entre os celula- 
res estudados nos adenomas pleomQdicos. 

I v . 3 7  1 n.2  1 p.19-24 1 Dez. 1996 1 



61GlJRA 1 . Foiovriicrografiadeaderiornapleomó~icoondese riotaparteda 
capsulafibrosa (E-.,) e rriais internamerite as estiuturas em arranjo ductal, (--+) 
áreas hilinas (b) e rnixjides (.%I. ( l iE~40x)  

FliSIIFIA3 - i-otomicrografiadeadenomapleomórlicoevidenciadopelacitoqueratina 
dealio g~eso rnolecular. Obsewa-se a marcação positivaparaaseslruturas ductais, 
(-.i.) ireascom rnelaglasiaescamosa (B). Oeslromaagresentacélulascorn 
ni~cleak~asófilopelaconiracoloraçaocom hematoxilina (a). (HEz40x) 

FIGZJbS/i5.- Folomicroyrafia mostrando aevidenciaçao imurioliistoquimica paraa 
vimentiriaonde épossivel nolar~.seapositividadedascélulasdo estrorna(t) e 
das cbliilas estruturais ductais (+).Contracoloraçao hernatoxiliria (140~) 

FIGURA7- Fotornicrourafiamostrando evidenciaçaopela~roteinaS-I 00 em 

FIGURA 2 - Fotomicrografiaern áreade estroma mixóide (%) comcélulas 
plamocitóides (+) e mioepiteliais(%). Nota-setambém rnetaplasiaescarnosa 
envolvendo estruturaductal (B). (HEzIGOx) 

FIGURA4 - Folomicrografiaem rnaioraumentodeadenornapleornó~icocorn 
evidenciacao~elacilouueraiinadeaIto pesomolecular. Observa-sernarcaçáo 
positivap~raaestrutur~ductal (4) ecom rnetaplasiaescamosa (%) Conira 
coloração hematoxilina. (HEzi60x) 

FIGURA6 - Fotoniicrograliae~~idenciandoapositividadeparaavirnentinanas 
celiilas periféricas das esbrulurasductais, (-4) comcélulas mioepiteliais (%-) e 
plamocitóides (b) e mioepite!iais . Contra coloraçáo hernatoxilina. (5 160x) 

FIGURA8 - Fotornicro~rafiaevidenciandoa positividade paraaproteina S-IOOern 
adenomas pleomórfic6s, com positiuidadevariáv~l e h  &&as de rnetaplasina áreascorn meta Iasi<(#+) estruturasductais (cé~ulas~~riféric'as) (+)ecélulas 
escamsa, (U-) nas células perilbricas dos ductos (4) e em algumas células do plasrnocil6ides&-). C o l a  coloraqZ~o hemaloxi~ina(~160x) 
estaorna(*). Contra coloração hemaloxilina(~O>c) 
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