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RESUMO                                                                                                    
Objetivo: Examinar a expressão imunohistoquímica da heat shock protein 90 
(Hsp90) e Ki-67 no pterígio humano. 
Materiais e métodos: Foram estudados tecidos obtidos durante cirurgia de pterígio 
em 15 pacientes que foram submetidos à tecnica de esclera nua e 10 conjuntivas 
normais. Todos os pterígios eram primários. Pterígios recidivados foram excluídos. 
As conjuntivas bulbares normais (2 x 2  mm) foram obtidas da região nasal próximo 
ao limbo de pacientes que foram submetidos à cirurgia de catarata e retina. A 
detecção imunohistoquimica de Hsp90 e Ki67 foi feita pelo método avidina-
streptavidina de secções de tecidos embebidos em parafina. Todos os casos foram 
operados pelo mesmo cirurgião no HUAP-UFF. O estudo imunohistoquímico foi 
realizado no Department of Ophthalmology and Pathology, The McGill University 
Health Center and Henry C.Witelson Ocular Pathology Laboratory, Montreal, 
Quebec, Canada. O teste t de Student para amostras não emparelhadas foi 
utilizado. Para determinar o gráu de liberdade foi usado o teste de Aspin-Welch. P 
valor <0,05 foi considerado estatisticamente significante. 
 Resultados: O percentual de células coradas para Hsp90 foi maior no epitélio dos 

pterígios (76 ± 10.8) do que nas conjuntivas normais (1.4 ± 0.8). Nas amostras de 
pterígio mais de 60% das células foram positivas. A diferença no número de células 
positivas para Hsp90 entre o epitélio dos pterígios e as conjuntivas normais foi 
altamente significante (P < 0,001). O epitélio dos pterígios também mostrou uma 
percetagem maior de células coradas para Ki-67 (10.1 ± 9.5) comparadas com as 
conjuntivas normais (2.1 ± 1.9). A diferença no número de células também foi 
estatisticamente significante para Ki-67 (P < 0.01). Embora tenha havido diferença 
significativa na maioria das amostras, em outras não se observou diferença para Ki-
67 entre o epitélio dos pterígios e as conjuntivas normais. 
Conclusão: nossos resultados demonstraram expessão aumentada de Hsp90 e Ki-

67 nas amostras de pterígio quando comparadas às conjuntivas normais. Os 
achados de expressão anormal de Hsp90 nas amostras de pterígio devem estimular 
novas pesquisas sobre o pterígio e sua recidiva. 

 
Palavras chave: imunohistoquímica, Hsp90, Ki-67, pterígio. 
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ABSTRACT 
Purpose: To examine the immunohistochemical expression of heat shock protein 90 
(Hsp90) and Ki-67 protein in human pterygium. 
Materials and methods: Tissues obtained during pterygium surgery of 15 patients 
who underwent the bare-sclera procedure and 10 normal conjunctivae were studied. 
All of these pterygia were primary ones. Recurrent pterygia were excluded. Normal 
bulbar conjunctivas (2 x 2 mm) were obtained from the nasal region close to the 
limbus from patients during their cataract and retina surgeries. Immunohistochemical 
detection of Hsp90 and Ki67 was done using the streptavidin–biotin method in 
paraffin embedded tissue sections. All cases were treated by the same surgeon at 
the Universitary Hospital Universidade Federal Fluminense. Immunohistochemical 
study was made at Department of Ophthalmology and Pathology, The McGill 
University Health Center and Henry C.Witelson Ocular Pathology Laboratory, 
Montreal, Quebec, Canada. The unpaired Student’s t test was used to compare the 
samples. To determinate the degrees of freedom was used the Aspin-Welch test. A P 
value of <0,05 was considered statistically significant. 
Results: The percentage of cells stained for Hsp90 was greater for pterygium 

epithelium (76 ± 10.8) than for normal conjunctiva (1.4 ± 0.8). In each pterigyum 
sample more than 60% of cells were positive. The differences in positive cells 
between normal and pterigyum epithelium were highly significant for Hsp90 (P < 
0,001). 
Pterygium epithelium also showed a higher percentage of cells that stained for Ki-67 
(10.1 ± 9.5) than for normal conjunctiva (2.1 ± 1.9). The differences in positive cells 
were also statistically significant for Ki-67 (P < 0.01). Although there was significant 
difference in the majority of samples it was observed that in some samples there was 
no difference between normal and pterygium epithelium for Ki-67. 
Conclusion:  Our results indicate an abnormal expression of Hsp and ki-67 in 

pterygium samples when compared to normal conjunctiva. The finding of abnormal 
expression of  Hsp90  in pterygium samples can stimulate new research about 
pterygium and its recurrence. 
Key words: immunohistochemistry, Hsp90, Ki-67, pterygium. 
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PECs                células epiteliais do pterígio 

PEDF                pigment epithelium-derived factor 
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RT-PCR            reverse transcription–polymerase chain reaction 
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INTRODUÇÃO: 

O pterígio é uma patologia da superfície ocular que se caracteriza por um 

crescimento centrípeto tecidual comumente no lado nasal da esclera. Este 

crescimento pode atingir a superfície da córnea comprometendo o eixo visual com 

redução da acuidade. A alteração da superfície regular do globo ocular também é 

comprometida, prejudicando a distribuição normal da lágrima acarretando 

ceratoconjuntivites que podem evoluir para danos sérios principalmente à córnea (1).  

 É caracterizado por degeneração elastótica do colágeno e proliferação 

fibrovascular.  

 É constituído por uma porção mais distal chamada cabeça que é conectada 

ao corpo principal pelo pescoço (fig.1).  

 

                       

                            Fig. 1: Pterígio primário atingindo grande área da córnea. 

 

 

 

A sua etiopatogenia não é ainda totalmente esclarecida (2), mas geralmente 

está associada à excessiva exposição ao vento, areia e principalmente radiação 

ultravioleta. Sua frequência é maior no sexo masculino do que no feminino; e, em 

populações que vivem próximo ao equador. 

Os sintomas irritativos podem ser minimizados com o uso de lágrimas 

artificiais, entretanto não existe até o presente momento tratamento clínico que 

reduza ou previna a sua progressão. 
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O tratamento é eminentemente cirúrgico e está geralmente indicado quando 

atinge a superfície da córnea e o eixo visual. As técnicas convencionais: avulsão, 

excisão simples, excisão e fechamento da área cruenta apresentam elevado índice 

de recidiva (1). Alguns autores referem taxas de recidiva em redor de 50% (3, 4).  

Nos casos de pterígio recidivado foi descrito o emprego de enxertos autólogos 

de conjuntiva (5), mucosa oral (6), mucosa oral e conjuntiva (7). A utilização de 

enxertos de mucosa está principalmente indicada naqueles casos que a ressecção e 

recidiva repetidas causam simbléfaro com restrição da motilidade ocular. Esta 

mucosa é retirada do lábio inferior com auxílio de mucótomo ou lâmina de barbear 

(fig. 2, 3). 

 

    

    

Fig. 2: A. Ressecção do pterígio deixando a esclera nua. B. Ressecção de enxerto de mucosa de 

espessura parcial do lábio inferior com lâmina de barbear. C. Enxerto parcial de mucosa labial.  

D. Sutura do enxerto sobre a área cruenta da esclera. 
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Fig. 3: A. pterígio recidivado determinando simbléfaro. B. Aspecto pós-operatório recente, 

observando-se ainda intensa hiperemia da área enxertada. 

 

 

 

 

O emprego de colírio de mitomicina a 0,02 % no pós-operatório 2 vêzes ao 

dia, por cerca de 5 dias, reduz bastante a incidência de nova recidiva (8) (fig.4).  

 

 

 

                                                         

Fig. 4: A. pterígio primário. B. aspecto pós-operatório tardio com uso de mitomicina. 
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REVISÃO DE LITERATURA: 

 

As principais teorias sobre a sua etiologia são: 

 

Stress oxidativo: 

A radiação ultravioleta (UV-B) tem sido atribuída como a principal causa do 

pterígio. A alta incidência nos países tropicais reforça esta teoria. 

A exposição à radiação UV-B causa stress oxidativo, aumentando a 

expressão de vários mediadores potenciais do crescimento do pterígio.  

Kau et al. (9) demonstraram intensa imunorreatividade de 8-

hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) em tecidos de pterígio e níveis significantemente 

mais elevados de 8-OHdG no DNA de tecidos de pterígio, comparados com a 

conjuntiva adjacente normal. Estes achados confirmam a idéia que o dano oxidativo 

ao DNA pode ter um papel importante no desenvolvimento do pterígio.  

Os efeitos da radiação ultravioleta são nocivos diretamente pelo efeito 

fototóxico, como indiretamente pela formação de radical oxygen species (ROS). 

ROS são muito lesivos às células devido à sua injúria ao DNA, proteínas e lipídios 

celulares, o chamado stress oxidativo. Entre os inúmeros danos oxidativos ao  DNA, 

a formação de 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) representa uma pequena fração 

dos danos ao DNA induzidos pela radiação ultravioleta, mas é um inequívoco 

marcador de stress oxidativo (10). 

Perra et al. (11) também concluiram que dentre os produtos fotoxidativos ao 

DNA, a 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) é apontada como um biomarcador  

estável e sensível para avaliar o gráu de dano ao DNA. A proteina p53 é o maior 

regulador do stress celular, que age integrando os sinais de um vasto número de 

fatores de stress celular. A radiação ultravioleta pode causar mutações do gen de 

supressão tumoral p53, que quando inativado pela mutação e perda de 

heterozygosidade pode levar à proliferação celular e instabilidade genômica. Em 

muitas células danificadas pela radiação ultravioleta a p53 está aumentada e 

detectável imunohistoquimicamente. Dados recentes de tecidos expostos a fatores 

indutores  de stress oxidativo tem evidenciado a presença concomitante de elevados 

níveis de 8-OHdG e proteína p53.  

A glutathione transfirais M1 (GSTM1), é uma enzima antioxidante de defesa 

que protege as células de stress oxidativo, seja pela inativação de lipídios 
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peroxidados ou desentoxicação de co-fatores de formação de radicais.  Devido à 

expressão negativa de GSTM1, portadores do tipo nulo de GSTM1 tem sofrido  

reações inflamatórias mais intensas à radiação ultravioleta e tem uma prevalência 

maior de câncer de pele. Tsai et al. (12) em seu estudo encontraram fenotipo 

GSTM1 estatisticamente maior em pacientes jovens, mas esta diferença não estava 

presente em pacientes idosos. Concluiram que o genotipo GSTM1 nulo é associado 

ao pterígio de aparecimento precoce, mas não associado ao pterígio tardio. 

  

Regulação do ciclo celular: 

A alteração no ciclo celular, principalmente na apoptose, tem um significado 

importante na formação e crescimento do pterígio. 

A proteína antiapoptótica bcl-2 tem sido encontrada no epitélio do pterígio, 

mas não na conjuntiva normal (13). 

O supressor tumoral p53 tem sido extensamente investigado no 

desenvolvimento do pterígio. O p53 age prevenindo a proliferação e consequente 

indução da apoptose, se existirem mutações do DNA. Em vários estudos têm sido 

observado um aumento do nível de p53 no epitélio basal do pterígio (14 - 16). 

Dushku et al (14) suportam a teoria que a expressão aumentada de p53 no 

epitélio do limbo, nos casos de pinguécula, pterígio e tumores nesta região indicam 

que a provável existência de mutações da p53 nestas células seria responsável pelo 

início do desenvolvimento destas patologias. Estas mutações seriam causadas pela 

exposição à radiação ultravioleta. Então, devido ao dano ao mecanismo programado 

de morte celular poderiam ser progressivamente adquiridas mutações em outros 

genes. Isto poderia permitir o desenvolvimento de pterígio e tumores limbais, a partir 

de células tronco basais da pinguécula; as quais apresentam mutações na p53.  

Weinstein et al (16) encontraram no seu estudo expressão anormal de p53 no 

epitélio do pterígio, sugerindo que o pterígio pode ser resultado de uma proliferação 

celular incontrolada e não uma lesão degenerativa. Não encontraram, entretanto, 

correlação entre expressão aumentada de p53 e recidiva do pterígio.  

 Ku 70 é uma proteína de reparo do DNA dupla fita; e, polimorfismo genético 

para este gen tem sido associada ao pterígio (17). 
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Mediadores inflamatórios: 

Após a exposição à radiação UV-B, quimiocinas, citocinas e fatores de 

crescimento são induzidos, que levam a um afluxo de células inflamatórias e 

neovascularização. Estudos demonstram que interleukin 6 (IL), IL-8, tumor necrosis 

factor-alpha (TNF-α) estão aumentados em pterigios após exposição à radiação UV-

B (18 - 20).  

Di Girolano et al (18) descreveram que o emprego de cuidados para reduzir a 

exposição ocular à radiação ultravioleta pode reduzir a incidência de recidiva do 

pterígio.  

A intensa imunorreatividade e liberação de basic fibroblast growth factor (b-

FGF) em cultura de fibroblastos de pterígios recidivados, sugerem que os 

fibroblastos podem exercer um papel importante na recidiva do pterígio (19).  

O aumento da IL-1 também ocorre após exposição UV-B, o que contribui para 

aumento de outros mediadores inflamatórios e metaloproteinases da matriz; e, 

potencializam a patogênese do pterígio (21). 

Phospholipase Ds (PLDs) estão aumentadas no pterígio, levando a um 

aumento de prostaglandinas e elementos inflamatórios (22). 

 

Mecanismos imunológicos: 

Beden et al (23) estudaram os efeitos de células inflamatórias e mediadores, 

como subpopulações de linfócitas T, mastócitos, intercellular adhesion molecule-1 

(ICAM-1) e human leukocyte antigen receptor (HLA-DR), no desenvolvimento do 

pterígio. Concluiram que a deteccção de infiltrados de linfócitos T e ICAM-1 e HLA-

DR, sugere fortemente que a imunidade celular desempenha um papel importante 

na formação do pterígio. O epitélio do pterígio parece também participar ativamente 

no processo inflamatório, expressando moléculas de ICAM-1 e HLA-DR. Os 

mastócitos podem participar em vários estágios ou subtipos de pterígio durante o 

seu desenvolvimento. 

Amostras de pterígio apresentam níveis elevados de sinalizadores celulares e 

moléculas de adesão, como a molécula-1 de adesão vasculo-celular e expressão 

aberrante de antígeno-DR leucocitário (23, 24). E-cadherin e beta-catenin estão 

aumentados e concentrados na cabeça do pterígio (25).  

Kase et al (25) em seu estudo não detectaram imunorreatividade para E-

cadherin na córnea e conjuntiva normais. Em contraste todas as células da córnea e 
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conjuntiva mostraram uma fraca imunorreação para beta-catenin na membrana 

celular. Ambas estavam aumentadas no pterígio. Concluiram, desta forma, que o 

aumento da concentração de E-cadherin e beta-catenin estaria provavelmente 

envolvida na proliferação e adesão celular.  

Tem sido documentado um aumento de mastócitos, linfócitos, células 

plasmáticas, células dendríticas, células T CD4+ e CD8+ em amostras de pterígio 

(23). 

Infiltrados no estroma do pterígio de linfócitos T e depósitos anormais de 

imunoglobulinas E e I foram descritos (26, 27).  

Pinkerton et al (26) observaram a presença de anticorpos IgG e IgE em 

tecidos de pterígio; e, concluiram que mecanismos imunológicos, possivelmente 

hipersensibilidade Tipo 1 poderia contribuir para a patogenia do pterígio. 

Liu et al (27) encontraram maciça infiltração de linfócitos, predominantemente 

células T (CD3+) na substância própria do tecido de pterígio. A presença de 

imunoglobulina citoplasmática indicou infiltração plasmocítica. Foi encontrado 

aumento de mastócitos e uma correlação linear entre o número de linfócitos e 

mastócitos. Concluiram, com estes resultados, que o mecanismo imunológico, 

possivelmente hipersensibilidade tipos 1, 3 e 4 pode estar associado à patogenia do 

pterígio.  

 

Fatores de crescimento: 

Determinados fatores, como heparin-binding epidermal growth factor (HB-

EGF), vascular endothelial growth factor (VEGF), fibroblast growth factor (FGF), 

platelet derived growth factor (PDGF), Connective Tissue Growth Factor (CTGF), 

fator-β de crescimento e proteína-2 de ligação estão aumentados (28 - 35).  

Altos níveis de pigment epithelium-derived factor (PEDF) foram encontrados 

em amostras de córnea e conjuntivas normais por Jin et al (29). Elevados níveis de 

PEDF podem atuar como “substância inibidora”, que evita neovascularização da 

córnea. Demonstraram que em amostras de pterígio havia ausência ou presença 

muito baixa de PEDF.   

Connective tissue growth factor (CTGF) foi encontrado na maioria dos 

pterígios; e, provavelmente contribui para a formação de fibrose. A presença de 

VEGF foi também encontrada; e, sugeriu interação de fatores de crescimento e 

possivel envolvimento na desregularização da apoptose (30). 
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A expressão aumentada insulin-like growth factor-binding protein (IGFBP-2) 

mRNA e proteína nos fibroblastos, foi sugerida como forte evidência que suporta a 

transformação fenotípica destas células; e, ajuda a explicar o aumento do tecido 

fibrovascular. Este fenotipo pode ser usado como marcador da natureza proliferativa 

do crescimento e recidiva do pterígio (31).  

Aumento após exposição solar de basic-fibroblast growth factor (b-FGF), 

vascular endothelial growth factor (VEGF), e heparin-binding epidermal growth (HB-

EGF), foram documentados (36, 37).  

HB-EGF é um potente mitogênico para fibroblastos, células musculares lisas  

e queratinócitos, além de ser indutor para a migração celular. Também tem um papel 

importante na cicatrização das feridas. ProHB-EGF tem o efeito de inibir o 

crescimento. HB-EGF está presente na pele normal e aumentado em câncer de pele 

derivado da camada basal, incluindo baso e espinocelulares e também em outras 

neoplasias. Matrix metalloproteinases (MMP) estão implicadas na clivagem do 

proHB-EGF. Tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMP) inibem este processo. A 

presença de MMP e TIMP foram documentadas no pterígio. A interação entre HB-

EGF, MMP e TIMP é provavelmente causadora da liberação  de forma solúvel de 

HB-EGF no epitélio do pterígio. Os efeitos mitogênicos do HB-EGF e sua habilidade 

para estimular a migração celular sugerem a sua participação na patogenia do 

pterígio (37). 

 

Estimulação angiogênica: 

A inflamação induz à angiogênese, determinando neovascularização e 

contribuindo para o aparecimento e crescimento do pterígio. Marcadores para 

células endoteliais como CD31+ estão aumentados no pterígio (38).  

Aspiotis et al (38) demontraram em seu estudo expressão aumentada de 

VEGF no pterígio e presença abundante de CD31, considerando a neoangiogênese 

um contribuidor na patogenia do pterígio. Observaram ainda que o VEGF estava 

aumentado na células do endotélio e estroma, mas não nas células epiteliais. 

Aumento de células plasmáticas na lágrima é encontrado no pterígio, o que aumenta 

a atividade do ETS-1, um fator de transcrição diretamente envolvido na atividade 

angiogênica (39).  

Foi comprovado que um regulador chave na formação de novos vasos, o fator 

de transcrição Ets-1, estava aumentado nas células endoteliais dos vasos dos 
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pterígios clinicamente ativos. Em contrapartida nos pterígios sem evidência clínica 

de crescimento ativo, o Ets-1 não estava aumentado. Estes achados concordam 

com o papel do Ets-1 na angiogênese em outros tecidos, reforçando a sua 

importância na teoria da estimulação angiogênica na etiopatogenia do pterígio (39). 

 

Modulação da matriz extracelular: 

A radiação ultra-violeta e mediadores inflamatórios também aumentam as 

matrix metalloproteinases (MMP), que são moléculas importantes na remodelação 

da matriz extracelular. Alterações na remodelação da matriz podem contribuir para 

degeneração do limbo e conseqüente formação do pterígio. Mutações na elastina e 

tropoelastina, que são componentes do tecido conectivo, têm sido associadas ao 

pterígio (40 - 42).  

Pterígios são lesões inflamatórias, invasivas e proliferativas nas quais a MMP-

1 está altamente expressada. O desenvolvimento dos pterígios pode envolver a 

atividade da MMP-1, induzida pela radiação ultravioleta, contra o colágeno fibrilar 

intersticial, que é um abundante componente da matriz extracelular da córnea. Foi 

estudado os caminhos responsáveis pelo aumento da expressão de MMP-1 nas 

células epiteliais do pterígio após exposição por radiação UVB, e o tratamento com 

inibidores químicos da atividade mitogênica das quinases proteicas e epidermal 

growth factor receptor. A indução da MMP-1 pela radiação ultravioleta é comparável 

à mediada pelo heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor e 

epidermal growth factor. O inibidor do epidermal growth factor, PD153035 

parcialmente bloqueou a indução, mediada pelo UVB, de MMP-1 e revogou 

totalmente a sua produção após a estimulação tanto com heparin-binding epidermal 

growth factor-like growth factor, como com epidermal growth factor. A exposição à 

radiação UVB aumentou a forma fosforilada de ERK1/2, enquanto o inibidor 

PD98059 da ERK1/2 diminuiu a sua indução em pelo menos cinco vêzes. 

Transcrições para c-jun e c-fos foram detectadas cerca de 2 horas após exposição 

UVB, e foram suprimidas pelo PD98059 (41). 

Thouhami et al (43) demonstraram a presença de miofibroblastos em pterígios 

e no tecido fibroadiposo posterior à cápsula de Tenon, em olhos exanterados sem 

pterígio. 
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Modificação do metabolismo do colesterol: 

Peiretti et al (44) acreditam que o pterígio e a pinguécula são tecidos 

tumorais; e, que o crescimento e replicação do DNA estão intimamente ligados ao 

metabolismo do colesterol. Investigaram a expressão de dois genes correlacionados 

ao metabolismo do colesterol, low-density lipoprotein receptor (LDL R) e hydroxy-

methylglutaryl-coenzyme A-reductase (HMG-CoA-R), no pterígio primário, 

pinguécula e conjuntiva normal. O RNA total extraído das amostras foi submetido à  

reverse transcription–polymerase chain reaction (RT-PCR). Quantidades iguais do 

RNA total foi transcrito para cDNA. O cDNA foi subsequentemente amplificado  pelo 

PCR na presença de low-density lipoprotein receptor (LDL-R) e 

hydroxymethylglutaryl coenzyme A reductase (HMG-CoA-R). A semiquantitativa 

análise de RT-PCR revelou que os níveis de  LDL-R e HMG-CoA-R no mRNA 

estavam aumentados no pterígio, comparados com os níveis de pinguécula e 

conjuntiva normal. Concluiram com este estudo que pterígio e pinguécula tem 

metabolismo de colesterol alterado e aumento de LDL-R e HMG-CoA-R no mRNA, 

que é característico de tecidos tumorais. 

A correlação entre o metabolismo lipídico e o gráu de crescimento foi 

estudado na conjuntiva humana normal (NCF) e fibroblastos primários (PF) do 

pterígio. Foram estudados em cultura primária para determinar se a proliferação 

fibrovascular observada no pterígio podia ser, ao menos em parte, mediada pelo 

aumento da atividade do metabolismo de colesterol. A expressão de dois 

marcadores de proliferação celular, (KI-67 e p53), foram avaliados por técnicas 

imunohistoquimicas. A proliferação foi avaliada pela incorporação de [3H]thymidine e 

por análises imunohistoquímicas. O metabolismo lipídico foi avaliado pelo 14C-

oleate, incorporado a ésteres de colesterol, e pela coloração por oil red O. Além 

disso, as  culturas de fibroblastos primários do pterígio foram suplementadas com 

duas drogas antiproliferativas, com o intuito de confirmar as efetivas alterações no 

mecanismo de colesterol relacionadas à proliferação. Análise imunohistoquimica de 

secções de pterígio primário demonstraram uma intensa coloração para Ki-67 e p53, 

comparadas à coloração observada na conjuntiva normal. Um aumento intenso na 

atividade do metabolismo intracelular do colesterol foi demonstrado em fibroblastos 

do pterígio.  Estes achados foram confirmados pela redução do metabolismo de 

colesterol em fibroblastos do pterígio tratados com drogas antiproliferativas. 
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Segundo estes autores estes dados suportam a hipótese de que as alterações do 

metabolismo do colesterol está envolvido no desenvolvimento dos pterígios (45).  

 

Vírus: 

 Trabalhos demonstram que papiloma vírus (HPV) e herpes simples (HSV) 

são encontrados em diversas biopsias de pterígio, mas não em conjuntivas normais 

(46, 47).  

 Gallagher et al (46) identificaram HPV em 90% dos papilomas conjuntivais e 

50% nas amostras de pterígio; e, não foi detectado HPV no grupo controle de 

conjuntivas normais. Seus resultados sugeriram que o HPV possa estar relacionado 

com a patogenia do pterígio; e, que os mesmos tipos de HPV foram encontrados nos 

papilomas e pterígios. Concluiram ainda que o HPV conjuntival persistente pode 

estar envolvido na recidiva pós-cirúrgica do pterígio. 

 A maior incidência de recidiva pós-operatória e história de conjuntivite com 

simultânea detecção de HSV e HPV foi observada por Detorakis et al. (47). 

Concluiram que o fato de HSV não ser detectado em amostras de conjuntivas 

normais implica uma maior correlação deste vírus, se comparado com HPV. 

 A detecção de virus potencialmente oncogênicos como HSV e HPV suportam 

o conceito de que o pterígio pode ser considerado como lesão neoplásica. A 

correlação da recorrência pós-operatória e história de conjuntivite, sugere uma 

possivel cooperação viral afetando o perfil clinico do pterígio. 

 Outro estudo revela a variabilidade geográfica do HPV em pterígios em 

amostras positivas colhidas na Itália, comparadas com apenas 5 de 24 amostras 

obtidas no Equador. As maiores diferenças entre a frequência em populações 

geográficamente distantes podem ser devidas à detecção dos dados. Três subtipos 

de HPV foram encontrados nas amostras de pterígios. Os resultados sugerem que o 

HPV possa ter um papel na patogenia do pterígio (48). 

 

Fatores hereditários: 

Fatores hereditários ralacionados ao pterígio não são ainda claros. Muitas das 

diferenças descritas anteriormente nas proteínas envolvidas na regulação do ciclo 

celular e outros marcadores podem estar associadas com diferenças genéticas entre 

pacientes e pterígios.  
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Foi relatado um aumento do risco de pterígio em pacientes com história 

familiar positiva, mas nenhuma comprovação de transmissão hereditária foi 

concluída (36).  

Relatos de famílias com numerosos indivíduos afetados frequentemente e em 

faixa etária baixa; e, incluindo dois gêmeos monozigotos, acrescentam a evidência 

de fatores genéticos influenciando a predisposição ao pterígio. Foi sugerido um 

padrão de transmissão familiar autossômica dominante com penetração incompleta 

(2).  

Várias pesquisas tem consistentemente mostrado que paizes vizinhos ao 

equador tem taxas mais elevadas de pterígio. A possivel razão desta variação 

geográfica é que a radiação ultravioleta possa ser um fator de risco para o 

desenvolvimento do pterígio. A radiação UVB pode ser um indutor de alterações 

celulares no limbo medial da córnea. Atributos genéticos e outros comportamentos 

no estilo de vida podem também contribuir para o desenvolvimento dos pterígios. Os 

autores acreditam que a relação familiar e hereditária se deva somente ao fato 

destes indivíduos serem submetidos às mesmas condições geográficas e climáticas 

(49).  

 

 

 

MÉTODO DE DIAGNÓSTICO DE DETECÇÃO DE FATORES ASSOCIADOS AO 

PTERÍGIO: 

 

Imunohistoquímica: 

A imunohistoquímica (IHQ) é um método de análise dos tecidos, observado 

ao microscópio, buscando identificar características fisiológicas ou patológicas das 

doenças. Tem diversas aplicações, como o diagnóstico de doenças inflamatórias, 

infecciosas e neoplásicas; também é muito importante para determinação de fatores 

preditivos e prognósticos no câncer.  

As técnicas de imunohistoquímica detectam moléculas (antígenos) teciduais. 

O mecanismo básico é o reconhecimento do antígeno por um anticorpo primário 

associado a diversos tipos de processos de visualização.  

Os anticorpos usados para detecção específica podem ser policlonais ou 

monoclonais. Anticorpos monoclonais são geralmente considerados mais 
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específicos. Anticorpos policlonais são obtidos pela injeção de um antígeno 

peptídico em animais e, após a estimulação de resposta imunológica secundária, 

isolamento dos anticorpos a partir do soro. Portanto, anticorpos policlonais são uma 

mistura heterogênea de anticorpos.  

Anticorpos podem também ser classificados como reagentes primários ou 

secundários. Anticorpos primários são produzidos contra um antígeno de interesse e 

são tipicamente não-conjugados (não-marcados), enquanto anticorpos secundários 

são produzidos contra anticorpos primários, sendo sempre conjugados.  

O método histoquimico pode ser direto ou indireto. 

O método direto é um método de coloração de um passo (one-step), e 

envolve um anticorpo marcado reagindo diretamente com o antígeno na amostra de 

tecido. Essa técnica utiliza apenas um anticorpo e o procedimento é, portanto, 

simples e rápido. É mais utilizado na imunofluorescência. 

O método indireto envolve um anticorpo primário não-marcado (primeira 

camada), que reage com o antígeno do tecido, e um anticorpo secundário marcado 

(segunda camada) que reage com o anticorpo primário.  

A técnica de IHQ mais usada é a indireta, associada ao complexo avidina-

biotina-enzima. O complexo é formado pela ligação de uma molécula de (strept) 

avidina com várias de biotina associadas a uma enzima (peroxidase ou fosfatase 

alcalina), que tem como função a conversão de um cromógeno incolor em um 

produto final, que pode conferir diversas cores aos antígenos teciduais marcados. As 

associações mais comuns são peroxidase + diaminobenzidina (DAB) e a fosfatase 

alcalina + Fast Red. 

O cromógeno DAB confere cor marrom ao precipitado permanente, logo, as 

áreas "positivas" coram-se de marrom.  

O cromógeno Fast Red confere cor vermelha às áreas positivas. 

 O corante utilizado para contra coloração é geralmente a hematoxilina, que 

confere a coloração azul às áreas "negativas".  

A concentração da proteína é geralmente medida por análise de 

densitometria, em que a intensidade da coloração se correlaciona com a quantidade 

da proteína de interesse. Pode também ser medida pelo percentual de tecido ou 

células coradas. 
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PROTEÍNAS ANALISADAS NESTE ESTUDO: 

 

Hsp90: 

 O grupo das heat shock proteins está entre os de maior número entre as 

proteínas celulares. Normalmente correspondem a 1 a 2 % de todas as proteínas 

encontradas nas células que não são submetidas a estresse. Como o seu nome 

indica são proteínas que protegem as células submetidas a estresse por 

temperaturas elevadas. Nesta situação o seu número sobe e pode corresponder de 

4 a 6% das proteínas celulares (50). 

 Dentre este grupo, a heat shock protein 90 (Hsp90) é uma das proteínas mais 

numerosa. A denominação "90" vem do seu peso molecular, que é de 90 kiloDaltons 

(51).  

 A principal função da Hsp90 é auxiliar no folding das proteínas, protegendo-as 

da sua degradação. Atua também estabilizando várias proteínas como receptores de 

esteróides. Estabiliza ainda algumas proteínas envolvidas no crescimento tumoral. 

Inibidores da Hsp90 tem sido investigados como drogas anti-câncer (52, 53). 

 As células cancerosas expressam um número elevado de proteínas, incluindo 

vários fatores de crescimento, como EGFR (54), e ainda proteínas de sinalização de 

transdução, como PI3K and AKT  (55). 

 Uma função importante da Hsp90 no câncer é estabilizar proteínas mutantes 

como v-Src, e formas mutantes de p53 que aparecem durante a transformação 

celular. Hsp90 provavelmente atuaria como protetora de proteínas menos estáveis 

que são produzidas pelas mutações do DNA (56). 

 A interação proteína-proteína da Hsp90 e a fosforiliração na serina 1179 pela 

proteina quinase Akt levam a ativação de endothelial nitric oxide synthase (eNOS). A 

estimulação das células endoteliais com o vascular endothelial growth factor 

(VEGF), recruta o  eNOS e Akt para a área adjacente do mesmo domínio da Hsp90, 

desta forma facilitando a fosforilação do eNOS, e a ativação da enzima. Ambas são 

importantes para a neoanginogênese, que é requerida para o crescimento tumoral 

além do limite da distância da difusão do oxigênio nos tecidos (56).  

 A invasão metastática é auxiliada pela matrix metalloproteinase 2 (MMP2) 

(57).  

 A Hsp90 modula a apoptose das células tumorais mediadas pelos efeitos no

  

24 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_mass_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphoinositide_3-kinase
http://en.wikipedia.org/wiki/AKT
http://en.wikipedia.org/wiki/V-Src


 

Akt (59), receptor de tumor necrosis factor (TNF), e pela função do nuclear factor-

κB (NF-κB) (52). 

 Desta forma a Hsp90 participa em muitos processos chave na oncogênese, 

como autossuficiência em sinalizadores de crescimento, estabilização de proteínas 

mutantes, angiogênese e metástase.  

 

 

Ki-67:  

 A expressão da proteína Ki-67 humana é estritamente associada à 

proliferação celular. 

 Durante a interfase o antígeno só pode ser exclusivamente detectado no 

núcleo, enquanto que na mitose a maioria das proteínas são relocadas para a 

superfície dos cromossomos.   

 A proteína Ki-67 está presente durante todas as fases ativas do ciclo celular 

(G1, S, G2, e mitose), mas está ausente nas células em repouso (G0). Este fato a 

torna um excelente marcador para determinar a chamada fração de crescimento de 

uma população celular. Desta forma os anticorpos anti Ki-67 são utilizados para o 

diagnóstico de tumores.   

 A fração de células tumorais positivas para Ki-67 é frequentemente 

correlacionada com o curso clínico da doença. Os melhores exemplos neste 

contexto são os carcinomas da próstata e da mama. Para estes tipos de tumores o 

valor prognóstico para sobrevida e recorrência dos tumores tem sido repetidamente 

comprovado por análises uni e multivariadas.  

 Entretanto o valor diagnóstico do índice de Ki-67 depende do tipo de tumor e 

da disponibilidade de protocolos de tratamento. Para certos tumores não pode ser 

demonstrado correlação entre o prognóstico e o índice de Ki-67. Isto não 

necessariamente significa que a expressão de Ki-67 não é um bom marcador para a 

atividade proliferativa, simplesmente indica a não variabilidade no curso da doença 

em relação à sua atividade proliferativa.  

 É obvio que a atividade proliferativa avaliada pelo índice rotulado de Ki-67 

pode ser muito importante naqueles protocolos de tratamento direcionados à divisão 

celular. Aqui este índice pode ser de grande valor para previsão de como um tumor 

responde a certo tipo de terapia.  
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 Consequentemente o acesso à expressão da proteína Ki-67 pode se tornar 

um dos cruciais parâmetros para decidir qual terapia é a melhor para um tumor 

individual (59). 
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OBJETIVO: 

O objetivo da presente tese é investigar a etipatogenia do pterígio como doença 

proliferativa através de estudo imunohistoquímico de Hsp90 e Ki-67. 
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MATERIAIS E MÉTODOS:  

 

 Foi feito um estudo prospectivo de análise da presença de Hsp90 e Ki-67 em 

amostras de pterígio (15 casos), comparando com conjuntivas normais (grupo 

controle, 10 casos), através de análise imunohistoquímica de biópsias de pacientes 

do Hospital Universitário Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP-

UFF).  

 Foram coletadas as seguintes características demográficas dos pacientes: 

sexo, idade e raça.  

 Os pterígios foram graduados de acordo com as suas características 

observadas ao exame biomicroscópico com lâmpada de fenda, sendo o gráu I 

(atrófico) aqueles em que os vasos episclerais são claramente visíveis abaixo do 

corpo do pterígio, no gráu II (intermediário) os vasos episclerais são parcialmente 

visíveis e no gráu III (espesso) os vasos episclerais não podem ser visibilizados.  

 Foram incluídos no estudo pacientes portadores de pterígio primário espesso 

(gráu III), com invasão corneana mínima de 1 mm, submetidos à exérese cirúrgica 

com a técnica de esclera nua, sem outras doenças da superfície ocular. Todos os 

pacientes foram adultos acima de 18 anos de idade. 

 Foram excluídos os pacientes submetidos previamente a qualquer cirurgia 

ocular e portadores de doenças inflamatórias e/ou tumorais da superfície ocular.   

 As amostras de conjuntiva bulbar sadia do grupo controle foram retiradas da 

região nasal de pacientes submetidos à facectomia ou cirurgia vitreoretiniana (2x2 

mm), sendo a dissecção do tecido realizada como parte da técnica usual da cirurgia, 

sem causar qualquer morbidade adicional. A técnica utilizada é similar à descrita em 

publicações prévias (25).  

 Termos de consentimento livre e esclarecido foram obtidos de cada paciente 

antes do procedimento cirúrgico. Todos os procedimentos foram realizados 

respeitando a Declaração de Helsinki e as normas do comitê de ética da instituição. 

 

Amostras de tecido 

 As amostras foram fixadas em solução tamponada de paraformaldeido a 10% 

no Hospital Universitário Antonio Pedro. Em seguida foram transportadas para Henry 

C. Witelson Ocular Pathology Laboratory, McGill University, Montreal, Canadá.

 Foram feitos cortes de 5 μm embebidos em parafina corados com 
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hematoxilina e eosina (H&E) e examinados com microscopia óptica. As seguintes 

características histopatológicas foram registradas: características do epitélio, número 

de células caliciformes, presença e intensidade de degeneração basofílica, presença 

de inflamação e vasos. 

 

Imunohistoquímica 

 Foi realizada com o aparelho automático Ventana BenchMark (Ventana 

Medical System Inc., Arizona, EUA). Os módulos de coloração para Hsp90 e Ki-67 

foram utilizados de acordo com os protocolos e instruções providenciados pela 

Ventana Medical System Inc. 

 Os cortes seriados foram incubados com anticorpos anti-Hsp90 monoclonal 

de rato (StressGen, Victoria, BC, Canada), na diluição de 1:50, anti-Ki-67 

monoclonal de rato (Abcam, Cambrige, MA, USA), na diluição de 1:50, por 30 min a 

37°C, seguido por aplicação de solução de anticorpo secundário biotinilado (8 min, a 

37°C), e de um complexo conjugado avidina/estreptavidina/enzima (8 min, a 37°C). 

Finalmente o anticorpo foi detectado pelo substrato cromogênico Fast Red para 

Hsp90 e ki-67 e contracorado com hematoxilina. Como controle positivo para Hsp90 

foram utilizadas secções de câncer de colon e para Ki-67 secções de amígdala. 

Para o controle negativo foram omitidos os anticorpos primários. 

 

Análise das amostras 

 Os resultados foram avaliados de forma mascarada por três patologistas 

independentes do Laboratório de Patologia Ocular da McGill (MNBJ, MEO, EA). 

 Foi avaliada a presença da reação imunohistoquímica no epitélio das 

amostras de pterígio e conjuntivas normais 

  Análise dos resultados foi baseada no percentual de células positivas. (Fig. 5 

e 6). 
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Fig. 5: Coloração imunohistoquímica para Hsp90 em tecido de pterígio. Intensa reação positiva 

citoplasmática para a proteína Hsp90 em numerosas células epiteliais de tecido de pterígio (400 X). 
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Fig. 6: Coloração imunohistoquímica para Ki-67 em tecido de pterígio. Reação nuclear positiva 

em relativo pequeno número de células epiteliais de tecido de pterígio (400 X). 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA: 

 

 Foi utilizado teste de médias para dados não emparelhados usando método 

estatístico de t-Student. Como as amostras não foram grandes foi utilizado o método 

de Aspin-Welch para determinação do grau de liberdade para obtenção do T 

tabelado.  

 P valor menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significante. 
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RESULTADOS:  

 

 Foram estudadas 10 amostras de conjuntivas normais e 15 amostras de 

pterígios. O número de células coradas para Hsp90 foi maior no epitélio dos 

pterígios (76 ± 10.8) do que no epitélio das conjuntivas normais (1.4 ± 0.8) (tabela 1). 

Em cada amostra de pterígio mais de 60% das células foram coradas positivamente 

(tabela 2) (fig. 1). A diferença entre as células positivas do epitélio do pterígio e da 

conjuntiva normal foi altamente significativa para Hsp90 (P < 0,001). 

 O epitélio do pterígio também mostrou um alto percentual de células coradas 

positivamente para Ki-67 (10.1 ± 9.5) comparado com a conjuntiva normal (2.1 ± 1.9) 

(tabela 1) (fig. 2). A diferença nas células positivas também foi estatisticamente 

significante para Ki-67 (P < 0.01). Embora tenha havido diferença significativa na 

maioria das amostras, foi observado que em algumas amostras não houve diferença 

estatisticamente significante para Ki-67 entre o pterígio e a conjuntiva normal (tabela 

2). 

 

 

 

 

Tabela 1. Análise imunohistoquímica. Percentual de células coradas para Hsp90 e 

Ki67 em pterígios e conjuntivas normais. 

 

 Hsp90 (% células 

positivas) 

Ki67(% células positivas) 

Conjuntiva normal                       1,4                     2,1 

Pterígio                        76*                   10,1** 

 

* P < 0,001  

** P < 0,01    
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Table2. Análise imunohistoquímica. Percentual de células coradas para Hsp90 e 

Ki67 em pterígios e conjuntivas normais. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

                            

                                                Hsp90                                  Ki67 
                                       % células positivas              % células positivas 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Conjuntiva normal 

   1                                                              1                                                       0 

   2                                                              2                                                       5 

   3                                                              0                                                       0 

   4                                                              2                                                       2 

   5                                                              3                                                       0 

   6                                                              1                                                       2 

   7                                                              1                                                       0 

   8                                                              1                                                       5 

   9                                                              1                                                       2 

  10                                                             2                                                       0 

                                                Média: 1.4 (± 0.8)                Média: 2.1 (±1.91) 

 

Pterígio 

   1                                                              80                                                   10 

   2                                                              80                                                     0 

   3                                                              70                                                   10 

   4                                                              60                                                     0 

   5                                                              80                                                   10 

   6                                                              60                                                   15 

   7                                                              60                                                   10 

   8                                                              80                                                    5 

   9                                                              80                                                  30 

  10                                                             80                                                    2 

  11                                                             90                                                  30 

  12                                                             90                                                  20 

  13                                                             80                                                    5 

  14                                                             60                                                    5 

  15                                                             90                                                    0 

                                             Média: 76 (± 10.83)            Média: 10.13 (± 9.54) 
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DISCUSSÃO: 

 

 Pterígio é uma doença crônica, caracterizada pela invasão de tecido alterado 

da superfície ocular em direção à cornea (1, 60).  

Histologicamente o pterígio de crescimento ativo apresenta alterações tanto 

degenerativas e hiperplásicas, como distúrbios proliferativos e inflamatórios. Estes 

consistem em um epitélio conjuntival sobreposto, que pode parecer normal ou 

discretamente hiperplásico. O tecido subjacente geralmente apresenta um infiltrado 

celular crônico e rica vascularização. (39, 40, 61). 

A etiopatogenia é ainda controversa. Muitos fatores ambientais causais 

podem induzir inflamação ocular, e vários tipos de citocinas podem causar 

alterações celulares anormais da superfície ocular.  

A exposição à radiação UV-B causa stress oxidativo. As células progenitoras 

na cicatrização após a excisão do pterígio, levam ao aumento de muitos mediadores 

potenciais do crescimento do pterígio (61)  

Os efeitos nocivos da radiação ultravioleta atuam diretamente pelos efeitos 

fototóxicos UV ou indiretamente pela formação de radical oxygen species (ROS). 

ROS são muito prejudiciais às células, porque causam injúria ao DNA celular, 

proteínas e lipídios, o chamado stress oxidativo. ROS produzidos pela radiação UVB 

e UVA através da oxidação fotossensitiva podem atingir a guanina da base do DNA, 

produzindo 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) no DNA molecular.  8-OHdG tem 

sido demonstrado como um biomarcador sensitivo e estável para avaliar o gráu de 

dano oxidativo ao DNA (9). 

 Embora o pterígio seja considerado uma doença oxidativa-degenerativa, 

muitos autores acreditam que o pterígio seja uma doença proliferativa celular, 

provavelmente induzida pela radiação UV. Fatores de crescimento tem sido 

estudados para identificar o seu papel no desenvolvimento do pterígio. Estes tem 

sido encontrados elevados no pterígio, desempenhando papel importante na 

proliferação celular, inflamação, remodelação do tecido conectivo e angiogênese 

(20, 28, 34, 29, 36, 62).  

 Kria et al (20) estudando fatores de crescimento em culturas de pterígios 

observaram que fibroblastos de pterígios primários e recidivados imunorreagiam 

fortemente com PDGF e b-FGF, respectivamente. Em contrapartida TGF-b e TNF-a 

apresentavam uma imunorreação muito fraca.  
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A incubação de células epiteliais derivadas do pterígio (PECs) e fibroblastos 

do pterígio (PFs) com HB-EGF, resultaram em aumento significativo na incorporação 

de [3H]thimidine comparado com células do grupo controle. HB-EGF estimulou a 

quimiotaxia de ambas PECs e PFs. Estes efeitos foram abolidos pela adição de 

anticorpos neutralizantes para HB-EGF. Este também induziu migração celular, tanto 

do epitélio, como dos fibroblastos (28).  

Jin et al (29) estudaram níveis do inibior angiogênico, pigment epithelium-

derived factor (PEDF), em pterígios e tecidos de conjuntiva e córnea normal. Intensa 

coloração para PEDF foi detectada nas amostras de conjuntiva e córnea normais, 

predominantemente no epitélio e endotélio da córnea e no epitélio do limbo e 

conjuntiva. Dentro das mesmas condições imunohistoquímicas, as amostras de 

pterígio mostraram coloração mínima ou negativa. Contrastando, as mesmas 

amostras de pterígio evidenciaram intensa coloração para VEGF, 

predominantemente no epitélio e vasos sanguíneos, sendo maior que nas amostras 

de córnea e conjuntivas normais. Concluiram que o baixo nível de PEDF nos 

pterígios pode desempenhar papel importante na formação e evolução dos pterígios.  

Di Girolano et  al (36) pesquisaram os caminhos de sinalização, ativados pela 

excessiva radiação UV, que mediam a produção de citocinas e fatores de 

crescimento nas células epiteliais do pterígio (PECs); e, se estes caminhos eram 

sensíveis ao bloqueio por agentes anti-inflamatórios, como ácido retinóico (RA) e 

interferon (IFN).  PECs foram penetradas com ou sem inibidores de ERK1/2, JNK, e 

p38 (PD98059, SB202190, e SB203580, respectivamente), mitogen-activated protein 

kinases (MAPK) e com inibidores da atividade da tyrosine kinase do epidermal 

growth factor receptor (EGFR; PD153035) e platelet-derived growth factor (PDGF; 

AG1295); espostos à radiação UVB (20 mJ/cm2); e então posteriormente tratados 

com os mesmos inibidores. Os dados foram colhidos e analisados por ELISA para 

interleukin (IL)-6, IL-8 e vascular endothelial growth factor (VEGF). Citocina mRNA 

foi assessada por reverse transcription–polymerase chain reaction (RT-PCR). 

Observaram que inibidores de ERK1/2, JNK, e p38 MAPKs aboliam 

significantemente o aumento induzido UVB de IL-6, IL-8, and VEGF. PD153035 

reduziu IL-8, AG1295 reprimiu IL-6, e ambos inibidores diminuíram a produção de 

VEGF nas células epiteliais do pterígio expostas à UVB. Ácido retinóico e interferon 

revogaram IL-6 and IL-8, mas não tiveram efeito na expressão de VEGF após 

exposição UV. Os resultados identificaram um caminho de indução ao stress 
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intracelular, que pode ser relevante no desenvolvimento do pterígio. Além disso, dois 

agentes anti-inflamatórios/anti-angiogênicos foram identificados como redutores da 

produção de citocinas.  

Tsai et al (62) investigaram a associação entre o pterígio e o polimorfismo 

VEGF 2460. Demonstraram que este polimorfismo VEGF 2460 estava associado ao 

desenvolvimento do pterígio em pacientes do sexo feminino.  

VEGF foi encontrado altamente expressado no epitélio, estroma e células 

endoteliais do pterígio. Devido ao fato que VEGF está aumentado durante a 

cicatrização das feridas, acredita-se que a injúria repetida pela radiação UVB na 

córnea, limbo e conjuntiva resulte em diminuição da atividade das células do limbo e 

aumento da expressão de VEGF para cicatrização. O aumento dos níveis de VEGF 

resulta em neovascularização e diminuição da atividade das células limbais, que não 

podem reduzir a invasão de tecido fibrovascular. Ambos os fatores podem atuar 

sinergicamente na patogênese do pterígio (62). 

Foram avaliados os níveis de mRNA para cinco fatores de crescimento:  

transforming growth factor (TGFB1), vascular endothelial growth factor (VEGF), basic 

fibroblast growth factor (b-FGF2), epidermal growth factor (EGF) e insulin-like growth 

factor (IGF1) em pterígio e conjuntiva fenotipicamente normal empregando reverse 

transcription–polymerase chain reaction (RT-PCR). Foram detectados níveis mais 

altos de expressão de FGF2 e VEGF no pterígio, comparado com a conjuntiva 

normal. Além disso, a expressão de FGF2 e VEGFA era significantemente mais alta 

em pterígio mais avançado do que em menos avançado, enquanto que VEGF era 

também significantemente relacionado com recidiva pós-operatória. Estes resultados 

suportam o envolvimento de FGF2 e VEGFA na patogênese do pterígio, e implicam 

que a modificação farmacológica do comportamento clínico do pterígio pode ser 

possivel com agentes diretamente direcionados a fatores de crescimento específicos 

(63). 

 O ciclo celular, principalmente regulação defeituosa da apoptose, 

aparentemente desempenha um papel significante na formação e crescimento do 

pterígio (14, 15). Dushku et al (14) suportam a teoria que a expressão aumentada de 

p53 no epitélio do limbo nos casos de pinguécula, pterígio e em tumores nesta 

região, indicam que a provável existência de mutações da p53 nestas células seria 

responsável pelo início do desenvolvimento destas patologias. Estas mutações 

seriam causadas pela exposição à radiação ultravioleta. Então, devido ao dano ao 

37 

 



 

mecanismo programado de morte celular poderiam ser progressivamente adquiridas 

mutações em outros genes. Isto poderia permitir o desenvolvimento do pterígio e 

tumores limbais, a partir de células tronco basais da pinguécula, as quais 

apresentam mutações na p53.  

Tan et al (15) descreveram expressão anormal de p53 no epitélio de pterígios 

primários e recidivados, sugerindo que o pterígio é um transtorno de crescimento, 

mais do que um processo degenerativo. 

 A p53 é uma proteína citoplasmática, de massa molecular 53 kDa, sintetizada 

pela própria célula. É um gene supressor tumoral, que codifica uma fosfoproteína 

nuclear que desempenha um papel importante no controle do ciclo celular, no reparo 

do DNA e na indução da apoptose. Em condições de stress, particularmente por 

indução de dano no DNA, a proteína p53 bloqueia o ciclo celular, permitindo dessa 

forma o reparo do DNA ou promovendo a apoptose. Estas funções são efetuadas 

pela capacidade transcricional da proteína p53, que ativa uma série de genes 

envolvidos na regulação do ciclo celular. A forma mutada da p53 é incapaz de 

controlar a proliferação celular, resultando em reparo ineficiente do DNA e na 

emergência de células geneticamente instáveis. As mutações somáticas no gene 

supressor tumoral p53 são encontradas em aproximadamente 50% de todos os 

tumores humanos, fazendo dele o gene mais comumente alterado. As mutações no 

gene p53 ocorrem em mais de 50 tipos diferentes de tumores, incluindo os de 

bexiga, cérebro, mamas, cérvice, cólon, esófago, laringe, fígado, pulmão, ovário, 

pâncreas, próstata, pele, estômago e tireóide. (16, 64, 65).  

Desorganização da modulação da matriz extracelular tem sido atribuída à 

formação do pterígio (40, 43). Células epiteliais do pterígio (PEC) e células epiteliais 

do limbo (LEC), mas não as células epiteliais da conjuntiva (CEC) normal, 

respondem à exposição UVB com o aumento da produção de metalloproteinase-1 

(MMP-1), uma enzima envolvida na alteração da matriz extracellular. Foram 

estudados os caminhos responsáveis pelo aumento da expressão de MMP-1 nas 

células epiteliais do pterígio após exposição por radiação UVB, e o tratamento com 

inibidores químicos da atividade mitogênica das quinases protêicas e epidermal 

growth factor receptor (EGFR). A indução da MMP-1 pela radiação ultravioleta é 

comparável à mediada pelo heparin-binding epidermal growth factor-like growth 

factor e epidermal growth factor. O inibidor do epidermal growth factor receptor 

(EGFR) PD153035 parcialmente bloqueou a indução, mediada pelo UVB, de MMP-
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1, e revogou totalmente a sua produção após a estimulação, tanto com heparin-

binding epidermal growth factor-like growth factor (HB-EGF), como com epidermal 

growth factor. A exposição à radiação UVB aumentou a forma fosforilada de ERK1/2; 

e, o inibidor PD98059 da ERK1/2 diminuiu a sua indução em pelo menos cinco 

vêzes. Transcrições para c-jun e c-fos foram detectadas cerca de 2 horas após 

exposição UVB, e foram suprimidas pelo PD98059. Estes dados suportam o 

conceito de trauma genético às células epiteliais conjuntivais (CECs), induzido pela 

radiação UV como mecanismo patogênico de formação do pterígio (40, 41). 

 

 

Hsp90 

Hsp90 (heat shock protein 90) é uma chaperone molecular e como seu nome 

indica, heat shock proteins protegem as células quando estressadas por 

temperaturas elevadas (51, 66). É bastante abundante e essencial para a viabilidade 

de células eucarióticas (56).  

Tem sido estimado que a Hsp90 perfaz 1% do total das proteínas citosólicas 

solúveis, representando uma das proteínas mais abundantes (67).  

Hsp90 promove folding das proteínas, prevenindo a agregação de unfolded 

proteins (59). Similarmente, previne unfolding e agregação de folded proteins, com 

as quais é estavelmente associada.  

Em células não estressadas, Hsp90 desempenha um número de papéis 

importantes como assistência a  folding das proteínas, transporte intracelular, 

manutenção e degradação de proteínas bem como facilitação da sinalização celular. 

As primeiras hipóteses que a Hsp90 podia estabilizar o domínio de proteinas 

metastáticas vieram de estudos em complexos receptores esteróides e mesmo 

precederam a identificação formal da 90-kDa component como Hsp90 (68).  

Hsp90 estabiliza um grande número de proteínas envolvidas no crescimento 

tumoral. Células cancerosas expressam fortemente determinadas proteínas, 

incluindo receptores de fatores de crescimento como EGFR. Desregulação dos 

caminhos destes receptores de fatores de crescimento por aumento da expressão 

ou ativação constitutiva pode promover processos tumorais, incluindo angiogênese e 

metástases que são associadas a um pior prognóstico nas doenças malignas 

humanas (54). 
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 Foi demonstrado que a 17-allylamino-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG), 

um inibidor da Hsp90 pode induzir a degradação de EGFR mutante. A 

imunoexpressão de Hsp90 no melanoma indica um prognóstico pior. Faingold et al 

(53) mostraram o efeito redutor da atividade das células do melanoma uveal usando 

17-AAG, concluindo que a Hsp90 pode ser um alvo potencial para o tratamento dos 

pacientes com melanoma uveal. 

A inibição da Hsp90 pode induzir a apoptose através do caminho de 

sinalização de PI3K/AKT e fatores de sinalização generalizados (69). 

Heat shock proteins (HSPs) induzidas por stress celular são expressadas em 

altos níveis numa vasta gama de tumores, e estão intimamente associadas com pior 

prognóstico e resistência à terapia. A transcrição aumentada das HSPs nas células 

tumorais é devida à perda de função da p53 e à expressão mais elevada de proto-

oncogenes human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) e c-Myc, e são cruciais 

para a tumorogênese. Os membros da familia das HSPs sobrepõem papéis 

essenciais no crescimento de tumores tanto promovendo proliferação celular 

autônoma como inibindo caminhos da apoptose. As HSPs tem sido desta forma 

alvos para drogas racionais anti-câncer. Inibidores da Hsp90 tem se mostrado 

promissores em pesquisas clínicas, enquanto que expressões aumentadas de HSPs 

estão formando a base de tratamento imunoterápico (56). 

Hsp90 é também requerida para a induçao de vascular endothelial growth 

factor (VEGF) e endothelial nitric oxide synthase (eNOS). Interações proteína-

proteína com Hsp90 e fosforilação em serina 1179 pela protein quinase Akt, levam à 

ativação de endothelial nitric oxide synthase (eNOS). Foi demonstrado que a 

estimulação das células endoteliais com vascular endothelial growth factor recruta 

eNOS e Akt para uma região adjacente ao mesmo domínio da Hsp90, desta forma 

facilitando a fosforilação de eNOS e ativação enzimática (56). Estes fatos são 

importantes para a angiogênese, que é requerida para o crescimento do tumor. 

Neste nosso estudo encontramos Hsp90 altamente expressada em todas as 

amostras de pterígios (média: 76 ± 10.8). Observamos significância estatística 

(p<0,001) se comparada à conjuntiva normal (média: 1.4 ± 0.8). Em alguns tumores 

existem os mesmos fatores envolvidos na sua etiopatogenia (53, 56, 70), tanto 

quanto, no pterígio (20, 28, 40, 43, 60, 61). Foi demonstrado que em tumores a 

Hsp90 estabiliza muitos destes fatores. 
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Tanto quanto sabemos, este é o primeiro registro da expressão aumentada de 

Hsp90 em amostras de pterígios. A Hsp90 é uma proteína envolvida na resposta ao 

estresse e em mecanismos de controle homeostático. Células tumorais requerem 

aumento maior da atividade da Hsp90 que células normais para manter a sua 

malignidade (71). Acreditamos desta forma que a Hsp90 é um alvo promissor para o 

desenvolvimento de tratamento para o pterígio; e, que pesquisas para inibidores de 

Hsp90 (53, 54, 69) são de grande importância e podem representar uma nova 

modalidade para o seu tratamento.  

 

 

Ki67: 

 A expressão da proteína Ki-67 humana está estritamente associada à 

proliferação celular. 

 Durante a interfase o antígeno só pode ser exclusivamente detectado no 

núcleo, enquanto que na mitose a maioria das proteínas são relocadas para a 

superfície dos cromossomos.   

 A proteína Ki-67 está presente durante todas as fases ativas do ciclo (G1, S, 

G2, e mitose), mas está ausente nas células em repouso (G0). Este fato a torna um 

excelente marcador para determinar a chamada fração de crescimento de uma 

população celular (59).  

Desta forma os anticorpos anti Ki-67 são utilizados para o diagnóstico de 

tumores (72).  

Foi demonstrado que apesar da baixa expressão de Ki-67 em células não 

proliferativas, a proteina não obstante pode ser detectada em locais ligados à 

síntese do RNA ribossômico (rRNA) (72). 

 A fração de células tumorais positivas para Ki-67 são frequentemente 

correlacionadas com o curso clínico da doença. Os melhores exemplos neste 

contexto são os carcinomas da próstata e da mama. Para estes tipos de tumores o 

valor prognóstico para sobrevida e recorrência dos tumores tem sido repetidamente 

comprovado em análises uni e multivariadas (72).  

 Entretanto o valor diagnóstico do índice de Ki-67 depende do tipo de tumor e 

da disponibilidade de protocolos de tratamento. Para certos tumores não pode ser 

demonstrado correlação entre o prognóstico e o índice de Ki-67. Isto não 

necessariamente significa que a expressão de Ki-67 não é um bom marcador para a 
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atividade proliferativa, simplesmente indica que não há variabilidade no curso da 

doença em relação à sua atividade proliferativa. É obvio que a atividade proliferativa 

avaliada pelo índice rotulado de Ki-67 pode ser muito importante naqueles 

protocolos de tratamento direcionados à divisão celular. Aqui este índice pode ser de 

grande valor para previsão de como um tumor responde a certo tipo de terapia. 

Consequentemente o acesso à expressão da proteína Ki-67 pode se tornar um dos 

cruciais parâmetros para decidir qual é a melhor terapia para um tumor individual 

(59).  

 A inativação do antigen Ki-67 leva à inibição da síntese do RNA ribossômico 

(rRNA) (73). 

A utilidade do índice de rotulagem de Ki-67 tem sido bem estabelecida para 

vários tipos de neoplasmas malignos (73).  

Em analises multivariadas, foi encontrado que o índice de rotulagem é um 

significante e independente fator de prognóstico para sobrevivência de doenças 

específicas se todos os estágios e categorias de gráus forem incluídos (74). 

Foi demonstrado que a Ki-67 está associada à proliferação celular. Aumento 

da sua expressão em tumores malignos significa uma grande atividade celular e 

prognóstico ruim para a doença (68, 69).  

Garfias et al (75) previamente demonstraram aumento da expressão de Ki-67 

no epitélio de amostras de pterígios. A imunocoloração nâo foi observada em 

conjuntivas normais. Os resultados estão de acordo com aqueles encontrados por 

Kase et al (76).  

No nosso estudo encontramos expressão elevada de Ki-67 em 60% das 

amostras de pterígios (média: (10.1 ± 9.5). Observamos significância estatística 

comparando as amostras de pterígios com as de conjuntivas normais (média: 2.1 ± 

1.9). Entretanto observamos resultados negativos em três amostras (30%) e uma 

amostra (10%) apenas levemente corada.  

 É interessante notar que demonstramos grande variação na coloração para 

Ki-67 entre as amostras estudadas. Isto provavelmente pode indicar uma 

variabilidade proliferativa nas células e pode estar relacionada com o índice de 

recidiva. Observamos também que algumas das amostras de conjuntivas normais 

mostraram coloração positiva e isto pode indicar que estas amostras podiam 

apresentar alguma patologia não detectada pelo exame de biomicroscopia.  
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Nossos resultados comprovaram o aumento da atividade proliferativa das 

células do pterígio.  

Os resultados fracos e negativos na expressão da Ki-67 representam uma 

menor atividade e pode ser um prognóstico melhor na recidiva do pterígio.  

Neste estudo expressão anormal de Hsp90 e Ki-67 foi encontrada no epitélio 

dos pterígios, sugerindo que esta doença possa ser o resultado de aumento da 

proliferação celular. Weinstein et al (16) usando outros marcadores de proliferação 

celular (p53) também sugerem que o pterígio seja mais uma doença proliferativa do 

que degenerativa. 

 O padrão de coloração mostrou variações que podem ajudar a entender o 

progresso desta doença. Desta forma estratégias em proliferação celular podem ser 

apropriadas para tratamento do pterígio e sua recidiva.  
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CONCLUSÃO:  

 

O nosso estudo mostrou expressão aumentada de Hsp90 e Ki-67 no epitélio 

das amostras de pterígios quando comparadas com conjuntivas normais. Estes fatos 

parecem sugerir que o pterígio resulta mais de uma proliferação celular incontrolada 

do que um processo degenerativo.  

Mecanismos de controle da proliferação celular podem ser bastante úteis no 

tratamento do pterígio.  

Os achados de expressão anormal de Hsp90 e Ki-67 podem estimular novas 

pesquisas sobre o pterígio e sua recidiva. 
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