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Resumo

RESUMO
O câncer na cavidade oral é uma das lesões malignas mais frequentes na
população mundial. Como o processo de desenvolvimento das neoplasias malignas
remete a danos que promovem um desequilíbrio na regulação da divisão e morte
celular, nos últimos anos, diversos estudos foram realizados com o intuito de verificar
a influência desses danos no comportamento global das células e na evolução da
doença. Nesse contexto, pesquisas recentes mostraram que alterações na expressão
de REG podem desempenhar um importante papel na progressão tumoral de várias
neoplasias malignas, por interferir na regulação da apoptose. Diante disso, o objetivo
desse trabalho foi investigar a expressão imunoistoquímica dos marcadores REG,
p53, MDM-2, Bcl-2 e Bax em carcinomas epidermoides de língua (CELs) oral, com a
finalidade de promover uma análise comparativa da imunoexpressão destas proteínas
com os parâmetros clínico-patológicos de agressividade da lesão, no intuito de
identificar se o REG contribui para a progressão do tumor e se interfere na expressão
das proteínas relacionadas a apoptose. Para tanto, foram coletadas informações
clínicas de 58 pacientes acometidos por CELs. Em seguida, foi realizada análise
histopatológica e imunoistoquímica dos marcadores supracitados, em amostras de
material biológico parafinado da lesão. Os resultados mostraram que os tumores com
metástase nodal e de alto grau histopatológico de malignidade apresentavam
percentuais significativamente menores de REG (p<0,05). Em adição, a análise da
expressão de p53, MDM-2 e Bax nos diferentes parâmetros clínico-patológicos
avaliados nesse trabalho, não revelou diferenças significativas nos percentuais de
imunopositividade desses marcadores. Com relação ao Bcl-2, foi visto que tumores
de alto grau de malignidade e com óbitos relacionados a doença apresentavam
percentual significativamente menor de positividade dessa proteína (p<0,05). Por fim,
o teste de correlação de Spearman demonstrou existir fraca correlação positiva,
estatisticamente significativa, entre os percentuais de REG e das proteínas MDM-2
e Bcl-2. Baseado nesses achados, pode-se concluir que a redução da expressão de
REG parece contribuir para a progressão do CEL oral e pode influenciar na
expressão das proteínas relacionadas a regulação da apoptose.
Palavras-chave: Carcinoma epidermoide oral, Carcinoma epidermoide de língua oral,
Apoptose, Ativadores do proteassoma, Proteína Supressora de Tumor p53.

Abstract

ABSTRACT

Cancer of the oral cavity is one of the most common malignancies in the world.
Since the development of malignant neoplasms is related to damage that causes an
imbalance in the regulation of cell division and cell death, many studies have been
conducted in recent years to verify the influence of this damage on overall cell behavior
and on the progression of the disease. Within this context, recent studies suggest that
changes in the expression of REG play an important role in the progression of
different malignant tumors by interfering with the regulation of apoptosis. Therefore,
the objective of the present study was to investigate the immunohistochemical
expression of REG, p53, MDM-2, Bcl-2 and Bax in oral tongue squamous cell
carcinoma (OTSCC), correlating the immunoexpression of these proteins with clinicalpathological parameters of tumor aggressiveness, in order to determine whether REG
contributes to tumor progression and interferes with the expression of apoptosisrelated proteins. For this purpose, the clinical data of 58 patients with OTSCC were
collected

and

paraffin-embedded

tumor

specimens

were

submitted

to

histopathological analysis and immunohistochemistry using the markers cited above.
The results showed significantly higher expression of REG (p<0.05) in low-grade
tumors and without lymph node metastases. In addition, comparison of the expression
patterns of p53, MDM-2 and Bax according to the clinical-pathological parameters
studied revealed no significant differences in the percentage of immunostaining for
these markers. Regarding Bcl-2, a significantly lower percentage of immunostaining
for this protein was observed in tumors with a high grade of malignancy and tumors
associated with deaths related to the disease (p<0.05). Finally, Spearman’s correlation
test demonstrated a significant weak positive correlation between the percentages of
REG and of MDM-2 and Bcl-2. These findings suggest that the reduced expression
of REG contributes to the progression of OTSCC and may influence the expression
of proteins related to the regulation of apoptosis.

Keywords: Oral squamous cell carcinoma, Oral tongue squamous cell carcinoma,
Apoptosis, Proteasome activators, p53 tumor suppressor protein.
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1 INTRODUÇÃO

O câncer oral é uma das lesões malignas mais frequentes na população
mundial, sendo considerado por muitos países como grave problema de saúde
pública, devido às suas altas taxas de mortalidade. Estima-se que, por ano,
aproximadamente 300 mil casos novos de câncer na cavidade oral surgem no mundo
e que 145.400 pacientes vão a óbito em decorrência dessa doença (TORRE et al.,
2015). De modo geral, mais de 90% das neoplasias malignas orais são carcinomas
epidermoides (CHI; DAY; NEVILLE, 2015).
O desenvolvimento do carcinoma epidermoide oral (CEO) é um processo
multifásico complexo, que envolve a ação de agentes lesivos, capazes de promover
alterações genéticas marcantes em populações de queratinócitos presentes no
epitélio da boca. Com o tempo, em decorrência dos danos genotóxicos, o epitélio
normal sofre mudanças morfológicas e passa a exibir áreas de tecido displásico
(VIJAYAVEL; ASWATH, 2013).
À medida que acontece a progressão dos eventos genéticos envolvidos na
transformação do tecido normal em displásico, aumenta-se a possibilidade de as
células adotarem um comportamento cada vez mais agressivo. Isso porque, o
acúmulo das alterações genéticas na célula pode favorecer a ocorrência profundas
modificações no rigoroso controle dos processos de divisão celular e morte
programada. Essas alterações, atuam de forma decisiva para a transformação
maligna das células (GIARETTI et al., 2013).
Como a carcinogênese remete a transtornos que promovem um desequilíbrio
na regulação da divisão e morte celulares, nos últimos anos, diversos estudos foram
realizados com o intuito de verificar a influência desses danos no comportamento
global das células e no desenvolvimento da doença. Nesse contexto, pesquisas
recentes mostraram que alterações na expressão de REG podem desempenhar um
importante papel na tumorigênese de várias neoplasias malignas (LI, J. et al., 2015;
LI, L. et al., 2015; WANG et al., 2011).
O REG faz parte da única família de ativadores de proteassoma que tem a
capacidade de estimular a atividade de degradação de proteínas pelo proteassoma
20S, independentemente do processo de ubiquitinição. Os estudos realizados com
esse ativador de proteassoma revelaram a sua participação na regulação do ciclo
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celular e da apoptose. A influência no ciclo celular dá-se através da rápida eliminação
da proteína p21, mediada pelo proteossoma 20S pela via independente de ubiquitina.
Acredita-se ainda que a regulação da apoptose acontece através da degradação da
p53, visto que o REG funciona como co-ativador da proteína Murine Double Minute
2 (MDM-2), responsável por ubiquitinar a p53 (HE et al., 2012; LI, J. et al., 2015; MAO
et al., 2008).
Em decorrência das alterações na regulação desses processos, as pesquisas
em cânceres de mama, tireoide e pulmão têm demonstrado que o aumento da
expressão do REG tem sido associado a rápido crescimento tumoral, maior potencial
de invasão e ao desenvolvimento de metástases (ALI et al., 2013; WANG et al., 2011;
ZHANG; GAN; REN, 2012). Nos cânceres orais, a primeira evidência biológica da
relação desse regulador de proteassoma com tumores mais agressivos de CEOs foi
relatada por Li, J. et al. (2015). Esses autores observaram ainda uma significativa
indução da apoptose em células do CEO que foram silenciadas para o REG e
destacaram a influência desse ativador de proteassoma na regulação da morte celular
programada.
Baseado nesses achados e considerando que os cânceres orais que acometem
a língua apresentam os piores prognósticos, bem como registram as maiores
frequências de metástases da cavidade oral (EL-NAAJ et al., 2011; RUSTHOVEN et
al., 2008), são válidos os estudos que investiguem a expressão imunoistoquímica
desse regulador em carcinoma epidermoide de língua (CEL) e sua associação com
parâmetros de agressividade do tumor, para verificar a relação do REG com a
progressão do tumor, uma vez que são escassos os estudos que investigaram essa
problemática.
Além disso, considerando ainda que o ativador de proteassoma pode
influenciar na regulação da apoptose, faz-se necessário avaliar a sua relação com as
proteínas envolvidas no controle da morte celular programada. Neste sentido, o
objetivo desse trabalho foi investigar a expressão imunoistoquímica dos marcadores
REG, p53, MDM-2, Bcl-2 e Bax em CELs, com a finalidade de promover uma análise
comparativa da imunoexpressão destas proteínas com os parâmetros clínicopatológicos de agressividade da lesão, no intuito de identificar se o REG contribui
para a progressão do tumor e se interfere na expressão de proteínas relacionadas a
apoptose.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Câncer oral

O termo câncer oral refere-se a um conjunto de neoplasias malignas que
podem acometer os diferentes tecidos que compõem a cavidade oral e os lábios.
Excluindo-se o câncer de pele não melanoma, o câncer oral é a lesão maligna mais
comum da região de cabeça e pescoço. Os estudos epidemiológicos revelam que o
carcinoma

epidermoide

é a

neoplasia

maligna

oral

mais frequentemente

diagnosticada na população mundial, seguido por outros carcinomas, tais como o
verrucoso e de glândula salivar menor; sarcomas e o melanoma. No entanto,
observando-se as frequências dessas últimas lesões, percebe-se que elas
representam menos de 10% dos cânceres orais (CHI; DAY; NEVILLE, 2015;
OLIVEIRA et al., 2015)
A incidência do CEO difere significativamente nos vários países do mundo, a
depender da exposição dos indivíduos aos fatores de risco. No Brasil, essas lesões
correspondem a 2,6% de todas as lesões malignas, figurando como a oitava forma de
neoplasia mais frequente na população e acomete principalmente os indivíduos do
gênero masculino. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA),
aproximadamente 15.490 casos devem surgir no ano de 2016 na população brasileira,
sendo que destes, 11.140 lesões devem ocorrer no gênero masculino e 4.350 casos
no gênero feminino. Os dados do ano de 2013 revelam que 5.401 brasileiros foram a
óbito em decorrência do câncer oral, dos quais, 4.223 pertenciam ao gênero
masculino (INCA, 2016).
A diferença nas taxas de ocorrência do CEO entre os gêneros e os hábitos dos
indivíduos, revelam a magnitude das associações entre os fatores de risco e a doença,
uma vez que os homens se expõem com maior frequência aos fatores de risco desse
tumor. Os principais agentes etiológicos dos carcinomas epidermoides são o consumo
do tabaco, álcool e a constante exposição a radiação solar de forma desprotegida,
uma vez que são responsáveis pelo surgimento de mais de 70% das lesões. Outros
fatores envolvidos com o CEO são os agentes virais, os déficits nutricionais e mais
raramente a hereditariedade (ERNANI; SABA, 2015; WEATHERSPOON et al., 2015).
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Geralmente, esses fatores etiológicos atuam de forma sinérgica sobre as
células epiteliais da mucosa oral, contribuindo para a sua transformação maligna. No
entanto, em determinados sítios anatômicos específicos da cavidade oral, alguns
fatores de risco podem contribuir de forma mais significativa para o desenvolvimento
do carcinoma epidermoide. Assim, indivíduos que se expõem demasiadamente às
radiações solares, estão mais sujeitos ao surgimento de câncer nos lábios,
principalmente o inferior. Para a região intraoral, o uso do fumo associado ao álcool,
tem determinado altíssima probabilidade para o desenvolvimento da lesão maligna
(NG et al., 2016; PIRES et al., 2013).
Em diversas ocasiões, a neoplasia é precedida por uma lesão potencialmente
maligna, que poderia ser facilmente detectada no exame clínico. Todavia, raramente
essa lesão, ou até mesmo o CEO em estágio inicial, apresenta sintomatologia
dolorosa, fato que resulta no diagnóstico em estágio mais avançado (MONTERO;
PATEL, 2015).
Clinicamente, o CEO é mais comumente observado em pacientes com idade
superior a 60 anos, podendo apresentar aspecto que varia de placas leucoplásicas
e/ou eritroplásicas, a lesões exofíticas ou endofíticas de diferentes tamanhos. Essas
lesões podem ocorrer em qualquer região anatômica da cavidade oral, entretanto, os
sítios mais acometidos são a língua e o assoalho bucal (RIKARDSEN et al., 2014). De
acordo com Rusthoven et al. (2008), os CELs apresentam um prognóstico
significativamente pior, quando comparados a ocorrência dessas lesões em outros
sítios anatômicos da cavidade oral, laringe ou da orofaringe.
Do ponto de vista molecular, sabe-se que o CEO ocorre quando alterações
genéticas afetam de forma irreversível a regulação do processo de divisão e morte
celular. Isso resulta em modificações no comportamento celular, que assume
características como a proliferação descontrolada, maior resistência a apoptose e
tendência a invadir os tecidos vizinhos. Desta forma, compreender as modificações
nos genes e nas proteínas que regulam a divisão celular, bem como a apoptose,
parece ser a chave para o desenvolvimento de ferramentas diagnósticas e
terapêuticas que visam a progressão da doença maligna (SAPP; EVERSOLE;
WYSOCKI, 2012).
Histologicamente, os CEOs exibem a presença de ninhos e cordões invasivos
de células epiteliais malignas que invadem o tecido conjuntivo. As células tumorais
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tendem a apresentar hipercromatismo, aumento da relação núcleo-citoplasma e graus
variados de pleomorfismo. Nessa lesão, é possível observar ninhos ou ilhas de células
malignas crescendo como estruturas independentes dentro do tecido conjuntivo e sem
ligação com o epitélio de superfície. Também, não é raro visualizar a presença de
células epiteliais malignas se estendendo profundamente em direção aos tecidos
adiposo, muscular e ósseo (NEVILLE et al., 2016).
As células invasivas podem se disseminar para tecidos distantes e sem
comunicação direta com a sua localização inicial, caracterizando as metástases. O
deslocamento de células usualmente ocorre por vias de disseminação linfática,
hematogênica ou através da implantação nas cavidades corporais. As metástases são
marcas registradas dos tumores malignos, sendo as principais responsáveis pela
morbidade e mortalidade relacionadas ao câncer

(KUMAR et al., 2010;

THIAGARAJAN et al., 2014).
Nos carcinomas da cavidade oral, são frequentes os registros de metástases
para os linfonodos cervicais (NOGUTI et al., 2012). Com o intuito de investigar essa
problemática, El-Naaj et al. (2011) buscaram quantificar a incidência de metástases
ocultas em linfonodos de pacientes acometidos por cânceres orais. Os resultados
mostraram uma incidência de metástase oculta em 16% de todos os pacientes
avaliados. No entanto, os autores destacaram que essa incidência foi muito maior em
CELs, sendo observado um valor em torno de 34% dos casos. Para D´Alessandro et
al. (2015), isso justificaria o esvaziamento cervical eletivo que é realizado na
abordagem dessas neoplasias malignas, mesmo em situações em que não são
observados linfonodos clinicamente comprometidos.
De acordo com Suslu et al. (2013), a propagação metastática de carcinomas
que afetam a língua é favorecida por questões anatômicas específicas dessa região.
Esses autores destacam ainda que aproximadamente um terço desses tumores
apresentam envolvimento dos linfonodos cervicais. Através do seu estudo, os
pesquisadores demonstraram ainda que a presença de metástase para os linfonodos
foi associada a um pobre prognóstico para os pacientes.
O prognóstico do CEO, assim como de várias outras neoplasias malignas,
depende do estágio do tumor. Desta forma, com o intuito de padronizar o método de
avaliação das lesões neoplásicas e para nortear as estratégias de tratamento, foram
desenvolvidos sistemas de avaliação tumoral baseados em critérios clínicos. Como
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exemplo, tem-se os sistemas tumor-nodo-metástase (TNM), que foi criado para
padronizar o estadiamento clínico da maioria dos cânceres humanos. Cada
estadiamento é utilizado exclusivamente para um determinado tipo de lesão e de local
anatômico específico (KREPPEL et al., 2011).
Durante a determinação do estadiamento clínico dos CEOs pelo sistema TNM,
os profissionais devem utilizar critérios anatômicos, obtidos no momento do exame
físico. Esse protocolo baseia-se no tamanho do maior diâmetro da lesão, que auxiliará
na classificação da dimensão do tumor primário (T); no envolvimento de linfonodos
cervicais (N); e na presença de metástases a distância (M). A partir das informações,
consegue-se determinar o estágio clínico apropriado do tumor. De modo geral, os
estudos têm demonstrado que quanto mais avançado for o estágio clínico do tumor,
pior o prognóstico do paciente (KREPPEL et al., 2011; OKUYEMI; PICCIRILLO;
SPITZNAGEL, 2014).
Mais especificamente, para os CELs, as pesquisas têm revelado que a maioria
dos pacientes acometidos por esses tumores são diagnosticados com lesões em
estágios clínicos avançados e que isso tem sido significativamente associado a um
menor tempo de sobrevida dos indivíduos (LING; MIJITI; MOMING, 2013; MOSLEHSHIRAZI; MOHAMMADIANPANHAH; MOSLEH-SHIRAZI, 2009).
Apesar da relevância dessa informação, com o passar do tempo, os
pesquisadores

perceberam

também

que

havia

algumas

discrepâncias

de

comportamentos biológicos entre tumores classificados com características clínicas
similares (OKUYEMI; PICCIRILLO; SPITZNAGEL, 2014).
Assim, com o intuito de auxiliar na correta determinação do estágio do tumor,
foram elaborados métodos de gradação histológica. O primeiro sistema de gradação
histológica de malignidade para o carcinoma epidermoide que acomete a região da
cavidade oral foi desenvolvido por Broders em 1920, para o câncer de lábio. Esse
modelo era baseado no grau de diferenciação celular, bem como no grau de
ceratinização e na formação de pérolas de ceratina na lesão. Com o passar dos anos,
os métodos de gradação histológica foram sendo aperfeiçoados. Em 1987, Anneroth;
Batsakis; Luna propuseram um Sistema de Gradação Multifatorial, baseado no
modelo de Jakobsson et al. (1973), com o propósito de criar uma classificação que
não ficasse restrita apenas às células tumorais, uma vez que existem inúmeros fatores
que influenciam na gradação histológica. Por conta disso, os autores defenderam a
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elaboração de um sistema de gradação que fosse baseado no pleomorfismo nuclear,
grau de ceratinização, número de mitoses, estágio de invasão, padrão de invasão e
na intensidade do infiltrado inflamatório, avaliados na área de menor diferenciação da
lesão (AKHTER et al., 2011).
Posteriormente, Bryne et al. (1989) desenvolveram o sistema de gradação das
margens invasivas. Para tanto, esses autores sugeriram novas alterações no modelo
proposto por Anneroth, Batsakis e Luna (1987), excluindo o parâmetro estágio de
invasão e recomendaram que a avalição histológica fosse realizada no front de
invasão. Em 1998, Bryne simplificou a avaliação proposta anteriormente, excluindo o
parâmetro que verificava o número de mitoses. No ano de 2005, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) sugeriu a gradação histológica baseada no grau de
diferenciação celular, dividindo as lesões nas categorias pouco, moderadamente e
bem diferenciadas (CARDESA et al., 2005; LINDENBLATT et al., 2012; LOURENÇO
et al., 2007).
Ainda nesse mesmo ano, Brandwein-Gensler et al. (2005) propuseram a
Avaliação Histológica de Risco, sugerindo que fosse avaliado o pior padrão de invasão
tumoral, a invasão perineural e a resposta linfocitária aos tumores. Esse sistema
pontua cada um desses critérios e classifica os pacientes em grupos de baixo,
intermediário ou alto risco, de acordo com a probabilidade de recorrência local e
sobrevida. De modo geral, esses sistemas de gradação histológica sugerem que
quanto mais indiferenciada for a lesão ou quanto maior for a invasão dos tecidos
vizinhos, pior o prognóstico do paciente.
Revisando a literatura científica, percebe-se os esforços dos pesquisadores na
procura por relacionar o estadiamento clínico, a gradação histológica e a evolução
clínica dos pacientes, a fim de estabelecer as melhores estratégias para a
determinação do prognóstico. Nesse sentido, Akhter et al. (2011) classificaram 50
casos de CEO de acordo com o sistema de gradação histológica proposto por
Anneroth; Batsakis; Luna (1987) e verificaram a relação com a presença de metástase
em linfonodos cervicais. É válido destacar que dos 50 casos analisados, quinze
apresentavam registros de metástase em linfonodos cervicais no momento do
diagnóstico. Os autores compararam ainda os achados da classificação de Anneroth;
Batsakis; Luna (1987) com o estadiamento clínico e o sistema de gradação histológica
proposto por Broders (1920). Os resultados mostraram que os sistemas de Broders
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(1920) e Anneroth; Batsakis; Luna (1987) apresentavam relação significativa com a
presença de metástase locoregional. No entanto, os autores consideravam a
classificação de Anneroth; Batsakis; Luna (1987) mais confiável, pelo fato de avaliar
um número maior de parâmetros histológicos. Por fim, concluíram afirmando que esse
sistema de gradação é considerado um fator de diagnóstico válido e preditivo de
metástase linfonodal em CEO.
O sistema de Anneroth; Batsakis; Luna (1987) também foi empregado por
Gueiros et al. (2011), no estudo que avaliou as características clínico-patológicas de
63 CELs. Além desse sistema, os autores utilizaram o método proposto por Bryne
(1998). Os resultados mostraram que os casos que exibiam os maiores escores pelo
método de Anneroth; Batsakis; Luna (1987) foram significativamente associadas a
lesões de maiores tamanhos, a ocorrência de ruptura da cápsula nodal, a presença
de metástase linfonodal e de metástase a distância. Por sua vez, os casos que
obtiveram elevados escores após a classificação pelo método de Bryne (1998) foram
significativamente associados a comprometimento linfonodal e a ocorrência de
metástase a distância. Quando comparados aos casos que exibiam baixos escores
pelo método de Bryne (1998), foi observado que as lesões que apresentavam altos
escores possuíam os tempos de sobrevida global e os períodos livres da doença
significativamente menores. Por fim, os autores concluíram que o emprego dos
sistemas propostos por Anneroth; Batsakis; Luna (1987) e Bryne (1998) pode ser útil
para a determinação do comportamento biológico dos CELs.
Em 2012, Lindenblatt et al. aplicaram quatro sistemas de gradação histológica
(Multifatorial, de Margens Invasivas, o da OMS e a Avaliação Histológica de Risco)
em lesões primárias de CEO e analisaram a associação desses achados com os
parâmetros clínicos, bem como com o prognóstico dos pacientes. Nesse estudo, os
autores revisaram os dados de 53 indivíduos diagnosticados com o CEO e concluíram
que dos sistemas avaliados, a Avaliação Histológica de Risco demonstrava os
melhores resultados para a definição do prognóstico dos pacientes.
Recentemente, Sawazaki-Calone et al. (2015) verificaram a associação da
gradação histológica de malignidade fornecida pelos sistemas propostos por OMS,
Bryne (1998), Brandwein-Gensler et al. (2005), bem como do modelo BD, com os
parâmetros clínico-patológicos de 113 CEOs, para identificar a contribuição desses
sistemas na determinação do prognóstico. De acordo com as informações do estudo,

36

o modelo BD representa uma nova proposta de sistema de gradação histológica, que
visa a avaliação dos ninhos de células tumorais e da profundidade de invasão. Os
resultados desse trabalho demonstraram que existia associação significativa entre a
sobrevida dos pacientes e todos os sistemas de gradação histológica, excetuando o
modelo proposto por Bryne (1998). Ao empregarem a análise multivariada, os autores
perceberam que apenas o modelo BD foi significativamente associado com sobrevida
livre da doença como um marcador prognóstico independente. Em adição, ao
utilizarem o teste de Spearman, nenhuma correlação foi identificada entre os quatro
sistemas empregados para a gradação histológica. Baseado nisso, esse estudo
identificou que o modelo BD foi o sistema de gradação histopatológico que apresentou
a melhor correlação com a evolução da doença.
Apesar dos esforços dos pesquisadores no sentido de identificar os melhores
sistemas de gradação histológica para o CEO, Rodrigues et al. (2014) observaram no
seu estudo que os parâmetros clínicos ainda fornecem os critérios mais confiáveis
para a definição do prognóstico dos pacientes em lesões que acometem a língua.
Assim, esses autores reforçam a ideia de que as avaliações clínicas e histopatológicas
devem ser complementares e que essas informações não podem ser observadas de
forma isolada.
Além de ser importante para determinar o prognóstico do paciente, o
estadiamento clínico e a gradação histológica também influenciam a abordagem
terapêutica do carcinoma epidermoide. O método de tratamento de escolha para esse
tumor é a realização da cirurgia. Porém, métodos adjuvantes como a radioterapia e/ou
quimioterapia podem ser empregados no tratamento, a depender do estágio do tumor,
localização da lesão e condição de saúde sistêmica do paciente. Mesmo com essas
diferentes opções terapêuticas e com o avanço das pesquisas científicas relacionadas
a essa neoplasia maligna, o CEL ainda apresenta elevadas taxas de morbidade e
mortalidade (MONTERO, PATEL, 2015).
2.2 Morte celular programada e o câncer

O correto funcionamento dos organismos multicelulares depende da adequada
interação e, em muitos casos, renovação das células que o constituem. Para suprir
essa demanda, os organismos desenvolveram estratégias de programar a morte de
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células indesejáveis. Assim, a morte celular programada deve ser entendida como
uma etapa importante para o desenvolvimento do organismo humano e para a
manutenção da homeostasia dos seus tecidos, pois permite a eliminação de células
danificadas ou potencialmente danosas. O processo de morte celular programada
mais amplamente estudado é a apoptose ou morte do tipo I (GOLDAR et al., 2015;).
A apoptose, foi descrita inicialmente em 1972 por Kerr et al., que observaram
um tipo de morte celular rigorosamente controlado, caracterizado por alterações
morfológicas e bioquímicas nas células que incluem a degradação de proteínas,
decomposição do DNA e a sua eliminação gradativa, sem que ocorra a estimulação
da resposta inflamatória. A inflamação não acontece porque a célula eliminada libera
pequenos corpos apoptóticos, que reduzem progressivamente o seu tamanho,
evitando o extravasamento do conteúdo intracelular para o tecido e a ativação
inflamatória. Os corpos apoptóticos geralmente são formados por organelas,
envolvidas por membrana plasmática e após a sua liberação, são rapidamente
fagocitados pelos macrógafos teciduais (CHAABANE et al., 2013).
As principais formas de iniciação da apoptose envolvem duas vias distintas de
sinalização, que são denominadas de extrínseca e intrínseca. A via extrínseca é
desencadeada pela ativação de receptores de morte presentes na superfície celular.
A apoptose pela via intrínseca acontece quando o aumento da permeabilidade
mitocondrial permite a liberação de moléculas pró-apoptóticas no citoplasma da
célula. Em comum, essas vias culminam na ativação de caspases, que atuam na
degradação dos vários componentes celulares (HASSAN et al., 2014).
Os receptores de morte envolvidos na via extrínseca pertencem a superfamília
de receptores do fator de necrose tumoral (TNF), que inclui o TNF-related apoptosis
inducing ligand (TRAIL), o receptor TNF do tipo I (TNFR1) e o Fas (CD95). Quando
esses receptores externos são ativados por seus respectivos ligantes, observa-se a
união de moléculas intracelulares, que formam os domínios citoplasmáticos de morte.
Esse local serve de ligação para proteínas adaptadoras citoplasmáticas, que também
possuem domínios de morte, tais como o domínio de morte associado ao Fas e o
domínio de morte associado ao receptor TNF. Além disso, as proteínas adaptadoras
possuem ainda outro domínio de interação protéica, chamado de domínio efetor de
morte. De maneira similar, a forma inativa da caspase 8, possui um domínio efetor de
morte, que se ligará ao da proteína adaptadora. A ligação dos domínios de morte será
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responsável pela ativação auto-catalítica da caspase iniciadora -8 e isso
desencadeará uma cascata de clivagem proteolítica de outras caspases, a fim de
promover novas ativações. Em seguida, com a ativação das caspases efetoras, a
exemplo da -3, -6 e -7, acontece a degradação dos componentes celulares, fenômeno
que é observado nesse tipo de morte celular (GOLDAR et al., 2015).
A sinalização da apoptose pela via intrínseca, também conhecida como via
mitocondrial, é regulada pela família das proteínas Bcl-2. Essa família é composta por
proteínas indutoras e repressoras de morte por apoptose, que foram identificadas a
partir da análise da translocação genética recíproca no cromossoma 14 e 18 em
linfomas de células B. Posteriormente, mais de 20 proteínas da família Bcl-2 foram
identificadas, sendo divididas de acordo com a sua função e estrutura em proteínas
pró-apoptóticas e anti-apoptóticas (JAIN et al., 2013).
As proteínas anti-apoptóticas atuam na prevenção da apoptose, uma vez que
limitam a permeabilização da membrana mitocondrial externa, mantêm a integridade
mitocondrial e bloqueiam a liberação de moléculas indutoras da apoptose no
citoplasma da célula, tais como o citocromo c e a Smac/DIABLO. As principais
proteínas que exercem função anti-apoptótica são a Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-W, Blc-B e a
MCL-1 (JAIN et al., 2013).
Assim, são essas proteínas anti-apoptóticas que mantêm as células vivas,
enquanto as mesmas exercem adequadamente as suas funções. No entanto, quando
as células são privadas de sinais de sobrevivência ou são submetidas a grandes
estresses, elas modificam a sua interação com as proteínas da família Bcl-2. Nesse
momento, as proteínas anti-apoptóticas são substituídas pelas pro-apoptóticas, que
induzem a morte celular. As principais proteínas pro-apoptóticas são a Bax, Bak e a
subfamília das proteínas BH3-apenas, tais como a Bad, Bid, Bim e Puma, que
recebem esse nome por apresentar somente o domínio BH3 (SAYERS, 2011).
As proteínas que apresentam apenas o domínio BH3 podem atuar de duas
formas distintas. A Bad e Puma geralmente se ligam as proteínas anti-apoptóticas,
fato que permite a ação da Bax e Bak. Essas proteínas formam poros na membrana
externa mitocondrial e liberam a Smac/DIABLO, o citocromo c, bem como outras
moléculas ativadoras de caspases no citoplasma celular. Por sua vez, as proteínas
Bid e Bim podem atuar mediante a neutralização das proteínas anti-apoptóticas ou
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por meio do aumento da ação da Bax e Bak, ao estabelecerem ligações diretas com
essas proteínas (AUTRET; MARTIN, 2009).
A liberação do citocromo c no citoplasma permite a ligação dessa molécula com
a proteína Apaf-1 (apoptosis protease activating factor-1). Esse complexo promove a
ativação da caspase iniciadora-9, que prosseguirá com a cascata de sinalização até
as caspases efetoras, responsáveis pela degradação celular. Vale salientar, que
durante o processo de ativação das caspases, as proteínas Smac/DIABLO removem
as proteínas inibidoras da apoptose (IAPs), que poderiam impedir a ação dessas
proteases (HASSAN et al. 2014).
A medida que a degradação dos componentes celulares acontece, ocorre a
liberação gradual de corpos apoptóticos, portadores de fosfatidilserinas na porção
externa da membrana plasmática, que sinalizam a necessidade de sua fagocitose
pelos macrófagos teciduais. Esses fenômenos acontecem na fase final da apoptose,
em ambas as vias de sinalização e resultam na eliminação da célula (CHAABANE et
al. 2013).
A presença de anormalidades na regulação da apoptose, pode resultar em
graves doenças para o corpo humano, como os diferentes cânceres. Inclusive, a
resistência a morte celular programada é uma das características mais marcantes das
células malignas, pois contribui de maneira decisiva para o desenvolvimento e a
progressão de vários tumores. Os principais mecanismos envolvidos na aquisição da
resistência a apoptose das células malignas atuam por meio de falhas na regulação
das proteínas pro-apoptóticas, evasão da vigilância imunológica ou ainda, através da
expressão de proteínas anti-apoptóticas, como a Bcl-2 (ELMORE, 2007).
Nesse contexto, alguns estudos avaliaram a expressão de proteínas
relacionadas a apoptose em CEOs. Assim, Kato et al. (2008) avaliaram o valor
prognóstico da expressão imunoistoquímica de Bax e Bcl-2 em CEOs. A amostra
estudada foi de 66 lesões e os autores verificaram que a maior expressão de Bcl-2
estava associada a um pior prognóstico, quando comparado a tumores que não
exibiam essa marcação. O estudo revelou ainda que os pacientes com lesões
positivas para Bax tinham um prognóstico significativamente melhor que aqueles sem
expressão para essa proteína.
Zhang et al. (2009) investigaram a expressão das proteínas Bcl-2 e Bax em
CEOs, com a finalidade de comparar os seus resultados com parâmetros clínico-
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patológicos da lesão. Um total de 110 lesões e 20 amostras de mucosas orais normais
foram analisados. Os resultados mostraram que quanto menor o produto da relação
Bcl-2/Bax, melhor a sobrevida dos pacientes. Além disso, a imunoexpressão de Bax
foi significativamente mais elevada em tumores bem diferenciados. Diante desses
achados, os autores sugeriram que quanto maior a expressão de Bcl-2, pior seria o
prognóstico dos pacientes.
A expressão de proteínas da família Bcl-2 e sua associação com parâmetros
clínico-patológicos de 53 CEOs foi investigada por Camisasca et al. (2009). Os
resultados desse estudo mostraram que 86,8% dos tumores eram positivos para Bcl2, enquanto que a proteína Bax foi expressa em todos os casos avaliados. O aumento
na expressão de Bax e Bcl-2 foi significativamente correlacionada a maior tempo de
sobrevida livre da doença. No entanto, a expressão dessas proteínas não foi
significativamente associada a outros parâmetros clínico-patológicos, tais como idade,
gênero dos pacientes, estágio clínico ou gradação histológica do tumor. Baseado
nisso, os autores concluíram que a expressão de Bax e Bcl-2 são importantes
preditores para a avaliação da sobrevida dos pacientes.
Mais recentemente, Bose et al. (2012) avaliaram a expressão de Bax e Bcl-2
em CEOs, usando imunoistoquímica por fluorescência, pela técnica da AQUAnalysis.
Para isso, os autores avaliaram 69 casos e verificaram uma fraca expressão nuclear
de Bax, assim como uma moderada expressão de Bcl-2 nas células avaliadas. Os
pesquisadores destacaram ainda que lesões mais agressivas apresentavam
quantidades significativamente maiores de expressão para Bcl-2, enquanto que os
pacientes com tumores que expressavam maior intensidade de expressão para Bax
possuíam maior tempo de sobrevida livre da doença.
Devido a relação que a proteína anti-apoptótica Bcl-2 possui com a evasão da
morte celular, é plausível sugerir que em neoplasias malignas a sua expressão
frequentemente esteja aumentada, a exemplo da pesquisa de Rahmani et al. (2012),
que avaliou a expressão imunoistoquímica, bem como o impacto da proteína Bcl-2 na
evolução do CEO. Nesse estudo, os autores avaliaram 60 casos de carcinoma,
subdivididos em tumores compostos por células bem, moderadamente ou pouco
diferenciadas. Os resultados mostraram que tumores compostos por células bem ou
moderadamente diferenciadas apresentavam uma baixa expressão de Bcl-2. Os
autores observaram também que não havia expressão dessa proteína nas células
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basais e nem no epitélio de transição normal. Em adição, foi visto que os tumores
compostos por células pouco diferenciadas apresentavam uma intensa expressão de
Bcl-2. Os dados mostraram também que intensa expressão de Bcl-2 estava
significativamente relacionada a pobre diferenciação celular, estágios avançados e ao
envolvimento de linfonodos. Mediante esses resultados, os autores concluíram que o
aumento na expressão de Bcl-2 estava relacionado a tumores mais agressivos.
Por sua vez, Zhang et al. (2012) avaliaram a expressão de Bcl-2 e de várias
proteínas relacionadas a resistência a terapia anti-neoplásica de células cancerígenas
em CELs, utilizando a análise da expressão imunoistoquímica das proteínas, bem
como o cultivo de células resistentes a cisplatina, que foram submetidas ao Ensaio de
Proliferação Celular MTT, imunofluorescência e análise por western blot. Os autores
observaram uma expressão significativamente maior de Bcl-2 em CELs, quando
comparados aos tecidos normais adjacentes. Esse estudo revelou ainda que as
células resistentes a cisplatina apresentavam maior expressão de Bcl-2. No entanto,
não foi evidenciada nenhuma relação significativa entre essa proteína e os diferentes
estágios clínicos da lesão, a ocorrência de metástases em linfonodos cervicais ou o
alto grau histológico de malignidade.
Posteriormente, Górdon-Núñez et al. (2013) analisaram a expressão
imunoistoquímica da proteína Bcl-2 na mucosa oral, hiperplasia fibrosa inflamatória,
displasia epitelial e no CEO. Os seus achados revelaram que apenas 25,9% dos CEOs
expressavam a proteína Bcl-2. Além disso, a expressão da proteína foi detectada
apenas na região da camada basal de todos tecidos analisados e mesmo assim foi
considerada como fraca. Mediante esses achados, os autores sugerem que estudos
mais detalhados sejam realizados, a fim de compreender o real papel da proteína Bcl2 em CEO, pois o estudo encontrou dados controversos em relação a outras
informações publicadas na literatura científica.
A possível explicação para isso, é que nas células malignas, a maioria dos
desequilíbrios na função das proteínas da família Bcl-2, que contribuem para a
resistência a apoptose das células, são resultantes de profundas mutações em genes
envolvidos na regulação da apoptose e do ciclo celular. Como exemplo, observa-se a
constante presença de mutações no gene supressor de tumor TP53, também
conhecido como o “guardião do genoma”, que impede a execução da sua função
protetora de induzir a morte celular programada. A adequada função desse gene é
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importante para a regulação do ciclo celular, a realização de reparos no DNA, indução
da apoptose, diferenciação celular e angiogênese. Dentre as funções citadas, a mais
extensamente estudada pelos pesquisadores, está relacionada a capacidade da p53
induzir a apoptose em células que apresentam danos ao DNA (CHAABANE et al.,
2013).
Normalmente, a proteína p53 é expressa em baixos níveis e pouco interfere
nas atividades celulares, uma vez que é constantemente degradada por protease, via
ubiquitinação mediada por MDM-2. No entanto, quando as células são expostas
especialmente a danos ao DNA, há um aumento dos níveis de expressão da proteína
p53, que se liga a fatores de transcrição e impede que a célula siga para a fase S do
ciclo celular. Isso acontece devido a ativação da proteína p21 pela p53, que passa a
controlar a fosforilação do complexo molecular ciclina-CDK, interrompendo o ciclo na
fase G1. A parada do ciclo celular permite a reparação do DNA e o estabelecimento
da integridade do genoma (HASSAN, et al., 2014).
Nos casos que excedem a capacidade de reparação, as células são induzidas
a apoptose pela proteína p53 geralmente por meio da via intrínseca. A explicação para
esse fenômeno está na capacidade que a p53 possui de ativar ou de reprimir a
transcrição de genes que codificam as proteínas da família Bcl-2. Assim, essa
resposta pode aumentar a expressão de proteínas pro-apoptóticas como a Bax e a
Puma, ou alternativamente, pode diminuir a expressão de proteínas anti-apoptóticas,
promovendo desta forma a ativação das caspases e consequentemente a apoptose.
Por vezes, a p53 também está envolvida na indução da apoptose pela via extrínseca,
através da ativação dos domínios de morte no receptor TRAIL ou do aumento da
expressão dos receptores Fas na superfície celular, o que torna as células
indesejáveis mais susceptíveis a morte celular (AMARAL et al., 2010).
Apesar desses benefícios, a presença de mutações no gene supressor de
tumor TP53, compromete o adequado funcionamento da proteína p53, que passa a
se acumular no interior da célula, sem conseguir controlar adequadamente o seu ciclo
de reprodução e a indução a apoptose. As consequências das mutações geralmente
são observadas nas células malignas, que se dividem de forma descontrolada e
possuem maior resistência à morte celular programada. A ocorrência dessa mutação
nas células malignas é tamanha que mais da metade dos tumores humanos
apresentam alterações no gene TP53 (ELMORE, 2007).
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Neste sentido, diversos estudos passaram a investigar a expressão da proteína
p53 nas lesões malignas orais. Assim, Helal et al. (2012) avaliaram a expressão
imunoistoquímica de p53 em CEOs. Os resultados mostraram que 34,3% dos tumores
apresentavam marcação nuclear para a p53 mutada. O estudo revelou ainda que
lesões

com

células

mais

indiferenciadas

apresentavam

uma

expressão

significativamente maior da proteína avaliada.
A associação entre a idade dos pacientes no momento do diagnóstico do CEO
e a expressão imunoistoquímica de p53 foi observada por Chandra et al. (2013). De
modo geral, foi observado que 51,67% das lesões expressavam a proteína p53, sendo
esse achado mais frequente em pacientes idosos (56,67%) do que nos pacientes
jovens (46,67%). Apesar da tendência encontrada, os valores não apresentavam
diferenças significativas (p=0,82) entre as populações estudadas.
Em CELs, a expressão imunoistoquímica de p53 e a presença de mutações no
gene TP53 foram avaliadas por Adduri et al. (2014). Para isso, os pesquisadores
empregaram a técnica da PCR para verificar a presença de mutações. Dos 121 casos
analisados, um total de 78 lesões (64,6%) exibia marcação nuclear para a proteína
p53 mutada. Também foi observado que um número significativamente maior de
pacientes jovens apresentava marcação nuclear, quando comparado com os
pacientes idosos. Em relação a presença de mutações no gene TP53, os autores
identificaram a sua presença em 42,85% das lesões que exibiam marcação
imunoistoquímica para a proteína p53.
Outra pesquisa que investigou a expressão imunoistoquímica de p53 em CELs
e ainda verificou a sua associação com os dados clínico-patológicos dos pacientes,
foi a realizada por Viveka et al. (2016). Em adição, esses autores compararam a
expressão imunoistoquímia observada nos tumores com a apresentada pelos
fragmentos de mucosa da língua normal e de tecidos linguais que exibiam displasia.
Os resultados mostraram que 43,2% dos CELs e 37,9% dos tecidos displásicos,
apresentavam marcação para a proteína p53. O percentual de células positivas
apresentou tendência progressiva a medida que os graus histológicos de displasia
aumentavam. No entanto, quando a expressão de p53 nos tecidos que exibiam
displasias foi comparada a dos CELs, os autores verificaram que os tumores
apresentavam percentuais significativamente maiores da proteína avaliada. Ao
confrontar a expressão de p53 com os dados clínicos dos pacientes, foi observado
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que os CELs em estágios clínicos mais avançados e com piores desfechos clínicos
exibiam maior percentual de células positivas, porém sem significância estatística. Por
sua vez, a maior expressão de p53 foi significativamente associada a tumores com
alto grau histológico de malignidade. Diante desses achados, os autores concluíram
que a proteína p53 desempenha um papel importante na tumorigênese dos CELs.
Nos últimos anos, investigações genéticas também confirmaram a presença de
mutações no gene supressor de tumor TP53 em CEOs. Nesse sentido, Chang et al.
(2014) avaliaram a frequência de mutações no gene TP53 em 79 casos de CEOs,
através de PCR e sequenciamento direto. A presença de mutações no gene TP53 foi
observada
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32,91%

das

neoplasias

malignas

e

tais

achados

foram

significativamente associados a baixa sobrevida e a ocorrência de metástases
linfonodais. Desta forma, os autores observaram uma alta frequência de mutações no
gene avaliado.
Tan et al. (2014) avaliaram a presença de mutações em diferentes oncogenes
e nos genes supressores de tumor relacionados a 66 CELs, mediante a análise das
mutações genéticas por espectrometria de massa, combinado com o PCR multiplex.
Os resultados mostraram que apenas 10,6% dos CELs apresentavam mutações no
gene TP53. De acordo com os autores, essa baixa frequência de mutações pode ser
explicada pela técnica utilizada ou pelo elevado número de lesões que ocorreram em
pacientes não-fumantes.
Mais recentemente, Lee et al. (2015) buscaram identificar os marcadores mais
confiáveis para estabelecer o prognóstico de pacientes diagnosticados com CEO. Ao
final da análise, os padrões de positividade de alguns marcadores foram associados
as características clínico-patológicas da lesão e a taxa de sobrevida global. A
expressão de p53 foi observada em 59,64% das neoplasias analisadas. Os autores
observaram que a maior expressão da proteína p53 mutante estava significativamente
associada a tumores em estágios clínicos mais avançados, metástases cervicais
positivas, lesões de alto grau histológico de malignidade e baixa taxa de sobrevida
global. Por esta razão, a p53 continua sendo considerada um importante marcador
imunoistoquímico para determinação do prognóstico, que é frequentemente estudada
em pesquisas envolvendo o CEO.
Mesmo diante desse conhecimento, é importante destacar ainda que a
expressão de p53 pode ser influenciada pela proteína MDM-2, também denominada
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de HDM-2 em humanos. Isso porque, essa oncoproteína funciona como um regulador
negativo da p53. A função antagonista de MDM-2 pode ser realizada através da sua
ligação com a p53, fato que resulta na redução da sua atividade ou por meio da
degradação da proteína supressora de tumor, uma vez que a MDM-2 promove a sua
ubiquitinação (SAM et al., 2012).
Nos CEOs, a relação dessas proteínas foi investigada por Yanamoto et al.
(2002), que analisaram a expressão imunoistoquímica de p53, MDM-2 e Ki-67 em 69
tumores e sua associação com parâmetros clínico-patológicos. A expressão de p53
foi identificada em 63,8% dos casos, enquanto que 36,2% dos tumores exibiam a
marcação para MDM-2. Os autores verificaram também que expressão combinada de
p53/MDM-2 estava associada a elevada proliferação tumoral, maior ocorrência de
metástases em linfonodos cervicais e pior prognóstico.
A presença de polimorfimos nos genes responsáveis pela expressão de p53 e
MDM-2 foi investigada em células de CEOs por Tu et al. (2008). Esse estudo revelou
que o polimorfismo no gene da proteína p53 foi associado com a progressão tumoral.
Por sua vez, a presença de alterações no gene MDM-2 foi relacionada a menor
expressão de p53 e a baixa sobrevida global em casos avançados de CEOs. A
combinação de polimorfismos dos genes estudados foi associada a pior sobrevida
global e menor sobrevida livre da doença. Tais resultados reforçam a atividade
antagonista de MDM-2 sobre a expressão de p53.
Frequentemente, as células malignas de CEOs exibem uma maior expressão
de MDM-2, quando comparadas as células da mucosa oral normal. Isso pôde ser
observado no estudo realizado por Bascones-Martínez et al. (2012), que avaliaram a
expressão imunoistoquímica de p53 e MDM-2 em células da mucosa oral normal e de
CEOs. Nas células normais, não foi evidenciada positividade para MDM-2 e
aproximadamente 90% dessas células eram negativas para a expressão de p53
mutada. No entanto, nos cortes de CEO, os pesquisadores observaram uma
expressão significativamente maior de MDM-2, bem como de p53, visto que 26,6% e
70% das células malignas, apresentavam respectivamente, marcação para as
proteínas avaliadas. Essa pesquisa, assim como as anteriores, reforçam as alterações
na expressão de p53 e da oncoproteína MDM-2 na evolução dos CEOs.
Nos CELs, a expressão de MDM-2 e p53, bem como a relação desses
marcadores com os parâmetros clínico-patológicos dos casos coletados foi
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investigada por Regezi et al. (1999). Os autores verificaram que 58,3% dos tumores
exibiam imunopositividade para p53, enquanto que 19,7% apresentavam marcação
para MDM-2. Ainda foi observado que 85,7% dos tumores positivos para MDM-2
também exibiam imunopositividade para p53 e que a expressão dessas proteínas não
apresentava relação significativa com o grau histológico de malignidade dos tumores
ou com a idade dos pacientes. Baseado nesses achados, os autores concluíram que
os CELs apresentam alta expressão dos marcadores avaliados.
Diante do exposto, compreende-se que estudos que investigam vias celulares
que induzem a degradação da proteína p53 em CEOs devem analisar adicionalmente
a expressão de MDM-2, visto que essa proteína participa ativamente do processo de
ubiquitinação da p53, podendo influenciar a sua expressão. Além disso, conforme foi
observado, essas proteínas geralmente encontram-se expressas de forma combinada
nos CEOs.
2.3 A degradação de proteínas e seus reguladores

Os processos de síntese e degradação proteica são importantes na regulação
dos processos biológicos, sendo por conta disso, fundamentais para a manutenção
da homeostasia e da resposta celular adaptativa. Desta forma, nos eucariontes, a
eliminação de proteínas indesejáveis, que concluíram as suas funções ou que
apresentam defeitos estruturais, ocorre com o objetivo de evitar lesão celular
(KUNJAPPU; HOCHSTRASSER, 2014).
Neste sentido, as células possuem duas principais vias de degradação proteica,
que são altamente conservadas. A via dos lisossomos degrada preferencialmente
proteínas de longa duração, bem como as pequenas proteínas endocitadas ou
associadas a membrana celular. Em adição, a via dos proteassomas visa eliminar
proteínas de curta duração nucleares e citoplasmáticas, a exemplo da p53 e da p21
(MAO et al., 2008; SCHMIDT; FINLEY, 2014).
Os proteassomas podem ser definidos como proteases multicatalíticas
responsáveis pela degradação seletiva da maioria das proteínas intracelulares
(KUNJAPPU; HOCHSTRASSER, 2014). Para tanto, as proteínas que devem ser
eliminadas são frequentemente marcadas, através de um processo denominado de
ubiquitinação. Após a marcação da proteína-alvo com a ubiquitina, ocorre a interação
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desses compostos com o proteassoma 26S, que realizará a proteólise. Esse processo
responde por 90% da degradação de proteínas nas células de mamíferos e consome
quantidade substanciais de ATP (CHOWDHURY; ENENKEL, 2015).
A ubiquitina é uma das proteínas mais conservadas do corpo humano, sendo
constituída por 76 resíduos de aminoácidos. Durante a ubiquitinação de proteínas que
devem ser eliminadas, acontece uma modificação reversível na estrutura dos
aminoácidos da ubiquitina, que permitem a formação de uma ligação isopeptídica com
a proteína-alvo. A ligação é mediada por três classes de enzimas relacionadas a
ubiquitinação, que reconhecem os sinais de degradação existentes na proteína-alvo
e viabilizam a marcação (SCHMIDT; FINLEY, 2014).
Por sua vez, a estrutura do proteassoma 26S é constituída por dois complexos
regulatórios 19S e por um complexo catalítico conhecido por proteassoma 20S (Figura
1A). Os complexos regulatórios 19S localizam-se nas extremidades do proteassoma
20S e são responsáveis pelo reconhecimento das proteínas marcadas, bem como por
promoverem o desdobramento dos substratos poliubiquitinados. Já o complexo
catalítico central 20S, tem o formato de um cilindro e abriga a atividade de degradação
proteica (ENENKEL, 2014; KUNJAPPU; HOCHSTRASSER, 2014).
A arquitetura do proteassoma 20S é formada por 28 subunidades, sendo
quatorze do tipo α e quatorze do tipo β, organizadas como quatro anéis heptaméricos
empilhados, portadores de um canal central (Figura 1B). Os dois anéis internos são
compostos por subunidades β, enquanto que os dois anéis externos abrigam as
subunidades α. Para exercer a sua função, o canal central do proteassoma 20S
apresenta os sítios proteolíticos voltados para o interior, na região das subunidades β
(KUNJAPPU; HOCHSTRASSER, 2014).
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Figura 1 – A - Fotomicrografia eletrônica do proteassoma 26S. B- Estrutura do proteassoma
20S.

A

B

Fonte: Kunjappu; Hochstrasser (2014).

Frequentemente, os sítios proteolíticos da porção 20S são ativados mediante a
ligação e o reconhecimento das proteínas ubiquitinadas pelos complexos regulatórios
19S. Todavia, a degradação proteica por proteassoma 20S também pode ser
estimulada por outros reguladores, tais como o REGα, REGβ e o REG, na ausência
de complexos regulatórios 19S (BEN-NISSAN; SHARON, 2014).
Esses reguladores são membros da família 11S e possuem a habilidade de
ativar a degradação de proteínas ao interagirem com o proteassoma 20S, utilizando
mecanismos que independem da tradicional marcação por ubiquitina (Figura 2) e do
consumo de energia (LI, J. et al., 2015; MAO et al., 2008).
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Figura 2- Desenho esquemático mostrando a ativação do proteassoma 20S pela via
dependente e independente de ubiquitina.

Fonte: Mao et al. (2008).

Os reguladores REGα e REGβ possuem um papel importante na ativação de
imunoproteases, uma vez que promovem a degradação de antígenos apresentados
pelo complexo de histocompatibilidade classe I (MHC-I) e que podem ser induzidos
pelo interferon  (IFN-). Em contrapartida, o REG, também conhecido como PA28
gamma ou antígeno Ki, não sofre influência do IFN-, é encontrado geralmente no
núcleo das células e suas funções biológicas são requeridas para auxiliar no controle
do ciclo celular e da apoptose (MAO et al., 2008).
2.3.1 REGγ e as neoplasias malignas

Nos últimos anos, algumas pesquisas têm mostrado que diversas neoplasias
malignas expressam uma quantidade significativamente maior de REG, quando
comparado ao tecido normal. Tais achados suportam a ideia de que o REG pode
desempenhar um importante papel na tumorigênese e no processo de progressão de
diferentes cânceres (HE et al., 2012; LI, L. et al., 2015).
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Buscando verificar essas hipóteses, Okamura et al. (2003) avaliaram a
expressão do REG em neoplasias da tireoide. As lesões avaliadas no estudo foram
13 casos de adenocarcinomas papilíferos, quatro bócios multinodulares e um
carcinoma anaplásico. A expressão do ativador de proteassoma foi avaliada por
imunoistoquímica e western blot, sendo esses achados confrontados com a expressão
no tecido tireoidiano normal. Ao final do estudo, os autores verificaram que o REG
exibia maior expressão nas neoplasias malignas, especialmente nas áreas de alta
proliferação celular.
Wang et al. (2011) investigaram a expressão desse ativador de proteassoma
no câncer de mama, em linfonodos metastáticos e em tecidos normais da mama. Da
mesma forma que o estudo citado anteriormente, os autores avaliaram a expressão
imunoistoquímica e por western blot dessa proteína. Os resultados mostraram uma
maior expressão de REG no câncer de mama e nos linfonodos metastáticos, quando
comparados aos tecidos normais.
A relação da expressão imunoistoquímica de REGγ e a ocorrência de
metástase também foi avaliada no trabalho de Chai et al. (2014). A amostra desse
estudo foi composta por 136 carcinomas de mama, 140 lesões benignas mamárias,
136 fragmentos de tecidos normais da mama e 116 fragmentos de linfonodos axilares
removidos de pacientes portadores de lesões mamárias metastáticas. Os autores
verificaram que 100% dos linfonodos metastáticos e 81,6% dos carcinomas mamários
foram imunopositivos para REG. Em contrapartida, nenhum fragmento de tecido
normal e apenas 6,4% das lesões benignas foram positivas para essa proteína. Diante
disso, os pesquisadores observaram a correlação significativa entre a expressão de
REG, a ocorrência de metástases e o pior prognóstico dos pacientes.
Quanto as neoplasias malignas que acometem a cavidade oral, Li, J. et al.
(2015) analisaram a expressão do REG em CEOs e associaram ao prognóstico dos
tumores. Durante o estudo, foram avaliadas a expressão imunoistoquímica do ativador
nos carcinomas de diferentes sítios anatômicos orais, como também foram realizados
ensaios funcionais em camundongos. A análise dos dados revelou que 48,6% das
lesões exibiam uma maior expressão de REG, quando comparados aos tecidos
normais e que isso estava associado a um pior prognóstico dos pacientes. Em adição,
os autores observaram que o silenciamento do ativador em células tumorais
aumentava a taxa de apoptose, inibiu significativamente a proliferação e mobilidade
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das células in vitro, como também reduziu o crescimento tumoral e a angiogênese nos
camundongos. Diante desses achados, os pesquisadores afirmaram que esse seria o
primeiro estudo a comprovar o papel de REG no crescimento tumoral, bem como no
processo de metástase de cânceres orais. Sugeriram também a realização de novos
estudos, pois concluíram que o REG tem um papel de destaque na tumorigênese
oral e é um importante marcador de prognóstico em CEOs.
Baseado nos achados que relacionavam o REG com a tumorigênese de
diferentes neoplasias malignas, diversos estudos buscaram avaliar os genes que
poderiam estar relacionados a esse ativador de proteassoma, as principais vias de
sinalização envolvidas na transformação maligna de células com alta expressão de
REG, bem como a influência dessa proteína no comportamento celular.
Nessa perspectiva, He et al. (2012) analisaram a expressão de REG em
câncer de tireoide, fígado, cólon e pulmão, bem como avaliaram as possíveis vias de
sinalização associadas ao marcador estudado. Para isso, os autores verificaram a
expressão imunoistoquímica desse marcador em células normais humanas. Em
seguida, avaliaram as informações publicadas na base de dados NCBI Gene
Expression Omnibus com o intuito de verificar os genes altamente correlacionados
com a expressão do ativador de proteassoma e validaram os achados em populações
celulares de câncer de cólon, por meio da análise em RT-PCR. Os resultados
mostraram que ocorre uma elevada expressão de REG nas lesões malignas, quando
comparadas aos tecidos normais. Também foi observado que as neoplasias em
estágios avançados exibiam expressão significativamente maior do marcador
avaliado. Os pesquisadores encontraram ainda um total de 588 genes altamente
correlacionados com a expressão de REG, sendo 521 deles correlacionados de
forma

positiva

e

99

de

forma

negativa.

Esses

genes

encontravam-se

significativamente relacionados com 207 vias de sinalização celular. Destas, 86 vias
estavam associadas a regulação do ciclo celular, nove se relacionavam com a
apoptose e sete com o crescimento celular. Por fim, os autores destacam a
significativa correlação dos genes p53 e Myc com o ativador de proteassoma, nas
lesões malignas estudadas.
Em anos anteriores, a relação entre as REG e o p53 nas células tumorais
malignas também já havia sido investigada por Zhang e Zhang (2008). Nesse estudo,
os pesquisadores cultivaram células de diferentes lesões malignas e avaliaram a

52

influência da expressão de REG. Essa expressão foi controlada com o auxílio de
RNAs de interferência. Os resultados mostraram que o aumento da expressão de
REG promove o aumento da degradação proteossômica da proteína p53. Isso
acontece porque a forma polimérica do ativador interage tanto com p53, quanto com
a MDM-2 e facilita a interação física dessa proteína. Essa interação promove a
degradação proteossômica do p53, dependente de MDM-2 e de ubiquitinação. Por
sua vez, células malignas que não expressavam REG apresentaram um aumento da
atividade de p53 e da intensificação da apoptose.
Posteriormente, Liu et al. (2010) avaliaram quais seriam os mecanismos
envolvidos e as consequências biológicas na regulação de p53 mediada por REG em
lesões malignas. Para isso, cultivaram células de diferentes tumores, bem como
transfectaram RNAs de interferência para controlar a expressão de MDM-2, REG e
p53. Além disso, implantaram células tumorais de controle e células tumorais
silenciadas para o ativador de proteassoma em camundongos, com o intuito de
verificar as diferenças no crescimento tumoral. Os resultados mostraram que células
negativas para REG demonstravam maior expressão de p21, Bax e Puma. Os
achados evidenciaram ainda que a expressão de p53 ficava restrita ao núcleo em
células REG (-), ao passo que nas células positivas essa expressão também estava
presente no citosol. A explicação para isso decorre do fato da exportação da p53 ao
citosol poder ser controlada por MDM-2, sendo essa ligação favorecida por REG. Ao
avaliarem o tamanho dos tumores nos camundongos que receberam células
malignas, os pesquisadores observaram que houve uma significativa redução do
crescimento em lesões induzidas por células negativas para REG. Esses achados
demonstram que a regulação de p53 mediada por REG é um dos mecanismos
envolvidos na progressão do câncer e que o ativador de proteassoma pode interferir
na apoptose, bem como no crescimento tumoral.
A contribuição do REGγ para o aumento da atividade proliferativa também foi
investigada por Zhang; Gan; Ren (2012), que exploraram o papel desse ativador de
proteassoma em células de carcinoma de tireóide pouco diferenciado. O controle da
expressão de REG foi realizado por RNAs de interferência. Os resultados mostraram
que o silenciamento do ativador resultou em diminuição na expressão de PCNA e num
aumento da expressão de p21. Isso acontece porque o REG é responsável por ativar
diretamente o proteassoma 20S para a degradação da p21. Ao analisarem o
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comportamento das células tumorais REG (-), os autores perceberam que ocorreu
uma parada do ciclo celular na transição G1/S, inibição da proliferação e diminuição
do potencial de invasão celular. Tais achados reforçam a contribuição do REG na
proliferação celular e na evolução das lesões malignas de tireoide.
Quanto as vias de regulação do REG, Ali et al. (2013) verificaram que a via de
sinalização p53/TGFβ parecia inibir a expressão desse ativador de proteassoma. Tais
achados foram relacionados a expressão do SMAD3, induzida pelo TGFβ, que ao se
ligar a p53, reprime a transcrição do REG, através do recrutamento de corepressores. Os autores verificaram ainda que o silenciamento de p53 por RNA de
interferência nas células malignas aumentou consideravelmente os níveis de RNAm
do REG, quando comparada as células de controle que não sofreram o
silenciamento. Em adição, também foi observado que mutações na proteína p53
favorece a ativação do promotor de REG.
A influência da p53 na expressão do REG também foi analisada por Wan et
al. (2014). Para tanto, os autores utilizaram plasmídeos e RNAs de interferência com
o intuito de controlar a expressão dos genes relacionados a essas proteínas em
células renais embrionárias humanas HEK 293. Posteriormente, através dos ensaios
de luciferase, RLM-RACE (reação mediada por RNA ligase- amplificação rápida dos
términos de cDNA-RNA), imunoprecipitação e precipitação de DNA, coletaram as
informações do trabalho. Os resultados mostraram que a p53 pode se ligar ao gene
promotor do REG e estimular a sua transcrição. Além disso, foi visto que o aumento
da expressão de REG promove uma supressão da atividade de p53, uma vez que o
ativador de proteassoma promove a sua degradação. Diante desses achados, os
autores concluíram que a p53 e o REG formam uma relação de feedback negativo,
que ajuda a manter o equilíbrio dessas proteínas nas células normais.
Por fim, recentemente, Xu et al. (2015) avaliaram a expressão da isoforma 5 do
REG, da proteína p53 e MDM-2 em células de CEO. Nesse trabalho, foram cultivadas
células de CEOs, sendo que parte delas foram transfectadas com o plasmídeo para a
isoforma 5 do REG. A análise da expressão genética do REG foi realizada com a
técnica PCR quantitativa. Além disso, a expressão proteica de REG, MDM-2 e p53
foi observada por western blot. Ao final do estudo, os autores verificaram que a
presença da isoforma 5 do REG em células de CEOs estava associada a menor
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expressão de MDM-2 e p53. Esses achados sugeriram que o regulador de
proteassoma pode influenciar no controle da morte celular por apoptose, através da
degradação de p53, contribuindo assim para a progressão tumoral.
Diante do que foi apresentado, percebe-se que a expressão aumentada de
REG em células de neoplasias malignas favorece a progressão tumoral e ao
desenvolvimento

de

metástases,

por

promover

importantes

alterações

no

comportamento celular. Consequentemente, isso resulta em rápido crescimento da
lesão, células com maior potencial de invasão, resistência do tumor as drogas antineoplásicas e na diminuição do número de apoptoses das células malignas (ALI, et
al., 2013). Apesar da importância desses achados, ainda são escassos os estudos
que investigaram a expressão de REG em lesões malignas orais.
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3 PROPOSIÇÃO

O presente trabalho investigou a expressão imunoistoquímica das proteínas
REG, p53, MDM-2, Bcl-2 e Bax em carcinomas epidermoides de língua oral, com a
finalidade de promover uma análise comparativa da imunoexpressão destas proteínas
com os parâmetros clínico-patológicos de agressividade da lesão, para identificar se
o REG contribui para a progressão desse tipo de neoplasia maligna e se interfere na
expressão das proteínas relacionadas a apoptose.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Aspectos éticos

O presente estudo foi realizado após a apreciação do projeto de pesquisa pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Liga Norte Rio-Grandense Contra o Câncer
(LNRC), que emitiu o parecer de número 1.529.240 (Anexo A), favorável ao
desenvolvimento da pesquisa. Em todas as etapas do trabalho, respeitou-se os
preceitos éticos apresentados na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS).
4.2 Classificação da pesquisa

A pesquisa constituiu-se em um estudo descritivo, que coletou informações
num corte transversal do tempo, mediante a observação e análise quantitativa da
expressão imunoistoquímica de REG, p53, MDM-2, Bax e Bcl-2 em espécimes de
carcinoma epidermoide de língua oral. Ao final dessa análise, os dados foram
relacionados com as informações clínicas presentes nos prontuários dos pacientes e
as características histopatológicas observadas no microscópio óptico.
4.3 População

A população objeto deste estudo foi composta por casos de carcinomas
epidermoides de língua oral, registrados no período de 2005 a 2015, no Serviço de
Anatomia Patológica do Hospital Dr. Luiz Antônio, localizado na cidade de Natal – RN.

4.4 Amostra

A amostra foi constituída por 58 peças de carcinomas epidermoides de língua
oral, emblocadas em parafina, das quais 29 não possuíam registros da presença de
metástase linfonodal, enquanto que as outras 29 apresentavam metástase linfonodal,
confirmada através de exame histopatológico inicial.
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4.4.1 Critérios de inclusão

Foram incluídos no estudo apenas os casos de CEOs localizados na língua,
porção oral, resultantes de tratamento cirúrgico, sem quimioterapia ou radioterapia
prévia, que tivessem finalizado ao menos a primeira proposta de tratamento no
Hospital Dr. Luiz Antônio, há pelo menos 24 meses. Em adição, os casos selecionados
deveriam apresentar ficha clínica adequadamente preenchida com as informações
necessárias para a pesquisa, bem como quantidade e qualidade de material biológico
suficiente para análise da gradação histológica de malignidade pela observação do
front de invasão e para a realização do estudo imunoistoquímico.
Finalmente, para os 29 casos de carcinomas com registros de metástases
linfonodais, foi observada ainda, a confirmação da presença de metástase pelo exame
histopatológico.

4.4.2 Critérios de exclusão

Foram excluídos do estudo os casos de carcinomas epidermoides localizados
na base da língua; bem como aqueles localizados na porção oral língua que foram
submetidos previamente a radioterapia ou quimioterapia.
4.5 Análise clínica e morfológica

As informações clínicas foram obtidas a partir dos prontuários dos pacientes
participantes da pesquisa e consistiu na coleta de dados referentes a sexo, idade,
raça, possíveis fatores de risco para o desenvolvimento da doença, o desfecho do
caso e o estadiamento clínico inicial, que foi interpretado com base na sétima edição
da Classificação TNM dos Tumores Malignos (SOBIN; GOSPODAROWICZ;
WITTEKIND, 2011).
Além disso, também foi realizada uma análise morfológica dos casos. Para
isso, os tumores selecionados, incluídos em parafina, foram submetidos a cortes de
5µm de espessura e posteriormente foram dispostos em lâminas de vidro previamente
limpas para permitir o procedimento de coloração de rotina com hematoxilina e eosina
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(HE), seguindo o protocolo descrito abaixo, empregado pelo Laboratório de Anatomia
Patológica do Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral da UFRN:

- Desparanifação: realizada a partir de dois banhos de xilol, à temperatura
ambiente, durante 15 minutos cada;
- Re-hidratação em cadeia descendente de etanóis: álcool etílico absoluto (03
minutos); álcool etílico 95º GL (03 minutos); álcool etílico 70º GL (03 minutos);
- Lavagem em água corrente por 05 minutos;
- Aplicação da Hematoxilina de Harris por 05 minutos
- Lavagem em água corrente por 05 minutos;
- Rápida passagem em solução álcool-ácida;
- Lavagem em água corrente por 05 minutos;
- Aplicação da Eosina por 30 segundos;
- Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: álcool etílico 70º GL (03
minutos); álcool etílico 95º GL (03 minutos) e álcool etílico absoluto (03
minutos).
- Diafanização seguindo a sequência: xilol 1 (03 minutos), xilol 2 (03 minutos) e
xilol 3 (03 minutos);
- Montagem da lamínula em resina Permount (Fischer Scientific, USA) para
permitir a observação à microscopia de luz.

Após essa etapa, os espécimes foram observados sob microscopia de luz, por
um examinador previamente calibrado, utilizando o microscópio Olympus CH30
(Olympus Japan, Tokio, Japão), nos aumentos de 100X e 400X.
Durante a observação, o examinador não tinha acesso as informações clínicas
do tumor e classificou as lesões de acordo com o sistema de gradação histológica de
Bryne (1998). Desta forma, foi avaliado o grau de ceratinização, pleomorfismo nuclear,
padrão de invasão e intensidade do infiltrado inflamatório no front de invasão tumoral.
Cada parâmetro recebeu um escore que variava de 1 a 4 (Quadro 1). Esses escores
foram somados e as lesões que apresentavam escores finais entre quatro e oito foram
classificadas como carcinomas de baixo grau de malignidade, enquanto que aquelas
com escores maior que oito, foram consideradas como carcinoma de alto grau de
malignidade (SILVEIRA et al., 2010).
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Todas as informações obtidas nas análises citadas foram registradas numa
ficha específica elaborada para esse estudo (Apêndice A).
Quadro 1 – Parâmetros para a avaliação da gradação histológica de malignidade no front de
invasão recomendados por Bryne (1998).
Aspectos
Escore de Malignidade
morfológicos

1

2

3

4

Altamente

Moderadamente

Mínima

Nenhuma

Grau de

ceratinizado

ceratinizado (20

ceratinização (5

ceratinização (0

ceratinização

(mais de 50%

a 50% das

a 20% das

a 5% das

das células)

células)

células)

células)

Pouco

Moderado

Abundante

Pleomorfismo

pleomorfismo

pleomorfismo

pleomorfismo

nuclear extremo

(mais de 75%

(50 a 75% de

(25 a 50% de

(0 a 25% de

de células

células

células

células

maduras)

maduras)

maduras)

maduras)

Pleomorfismo
nuclear

Dissociação
Cordões,
Padrão de
invasão

Bordas

bandas e/ou

infiltradas bem

trabéculas

delimitadas

sólidas
infiltradas

Pequenos

celular difusa e

grupos ou

pronunciada,

cordões de

em pequenos

células

grupos e/ou

infiltrativas

células

(n>15)

individuais
(n<15)

Infiltrado
inflamatório

Intenso

Moderado

Escasso

Ausente

4.6 Estudo imunoistoquímico

Para a realização do estudo imunoistoquímico, os espécimes de carcinomas
epidermoides de língua oral fixados em formol a 10% e emblocados em parafina foram
submetidos a cortes histológicos de 3 µm de espessura, os quais foram estendidos na
lâmina de vidro, previamente limpas e desengorduradas, preparadas com adesivo à
base de organosilano (3-aminopropyltrietoxysliano, Sigma Aldrich Co., St Louis, MO,
USA). Em seguida, os cortes foram submetidos a técnica da imunoperoxidase,
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utilizando os anticorpos primários anti-REG, anti-p53, anti-MDM-2, anti-Bax e antiBcl-2 (Quadro 2), seguindo as etapas laboratoriais descritas abaixo:
- Emprego da solução Trilogy (Cell-MarqueTM Corporation, CA, USA), na
concentração de 1:100, em panela Pascal (DakoCytomation) por 03 minutos,
para realizar a desparafinização, reidratação e recuperação antigênica;
- Lavagem em água corrente por 05 minutos;
- Duas passagens na água destilada, por um período de 05 minutos cada uma;
- Bloqueio da peroxidase endógena com H2O2 10 volumes, durante 15 minutos;
- Lavagem em água corrente por 05 minutos;
-

Duas

passagens

em

solução

TRIS-HCl

Tween

(Tris-hidroximetil-

aminometano, Sigma Aldrich Co., St. Louis, MO, USA) com pH de 7,4, por um
tempo de 05 minutos cada passagem;
- Aplicação da UltraVision Protein Block (Thermo Scientific) durante 10 minutos;
- Duas passagens em solução TRIS-HCl Tween com pH de 7,4, por um tempo
de 05 minutos cada uma;
- Incubação dos cortes com os anticorpos primários (Quadro 2);
- Duas passagens em solução TRIS-HCl Tween com pH de 7,4, por um tempo
de 05 minutos cada uma;
- Na sequência, as lâminas que receberam os anticorpos com especificidades
para as proteínas p53, MDM-2 e Bcl-2 foram incubadas por 30 minutos no
reagente do sistema AdvanceTM HRP Link (Dako North America Inc.,
Carpinteria, CA, USA) a temperatura ambiente; seguido de duas passagens de
cinco minutos em solução TRIS-HCl Tween com pH de 7,4 e da incubação com
o AdvanceTM HRP enzime (Dako North America Inc., Carpinteria, CA, USA), por
30 minutos, a temperatura ambiente;
- Por sua vez, as lâminas que receberam os anticorpos com especificidades
para as proteínas REG e Bax, foram incubadas com os reagentes do sistema
de visualização HiDef (HiDef DetectionTM HRP Polymer System, Cell-Marque,
CA, USA) através da aplicação do HiDef Detection Amplifier por 15 minutos a
TA; seguido de duas passagens de cinco minutos em solução em TRIS-HCl
Tween com pH de 7,4 e da incubação com o HiDef Detection HRP Polymer
Detector, por 15 minutos à temperatura ambiente;
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- Posteriormente, para todas as lâminas preparadas, foi realizada a revelação
da reação com a solução cromógena de 3,3-diaminobenzidina (Dako Liquid
DAB + Substrate Chromogen System, Dako North America Inc., Carpinteria,
CA, USA) em câmara escura, por 05 minutos à temperatura ambiente;
- Lavagem em água corrente por 05 minutos;
- Duas passagens em água destilada, por 05 minutos cada passagem;
- Contracoloração com Hematoxilina de Mayer por 05 minutos à temperatura
ambiente;
- Lavagem em água corrente por 05 minutos;
- Duas passagens em água destilada, por um tempo de 05 minutos cada uma;
- Desidratação em cadeia ascendente de etanóis à temperatura ambiente:
álcool etílico 80º GL (02 minutos), álcool etílico 95º GL (05 minutos), álcool
etílico absoluto I (05 minutos), álcool etílico absoluto II (05 minutos), álcool
etílico absoluto III (05 minutos);
- Diafanização em três banhos de xilol, por um período de dois minutos cada
banho;
- Montagem com ERV-MOUNT (Easy Path).

Para os controles positivos utilizados para a marcação de Bax e Bcl-2 foram
fragmentos teciduais de tonsilas biopsiadas, enquanto que para a proteína p53, REG
e do MDM-2 foram utilizados fragmentos de neoplasias malignas da mama. Por sua
vez, o controle negativo desses marcadores, foi realizado através da substituição do
anticorpo primário por albumina de soro bovino a 1% (BSA – Bovine Serum Albumin)
em solução tampão.
Quadro 2 – Especificações dos anticorpos que foram estudados.

Tempo de

Especificidade

Clone

Fabricante

Diluição

REG

20H9L19

ThermoFisher Scientific

1:1000

Overnight

P53

DO-7

Cell Marque

1:1500

60 minutos

MDM-2

SMP14

GeneTex

1:200

60 minutos

Bcl-2

124

Dako

1:1000

60 minutos

Bax

Policlonal

Dako

1:1000

Overnight

incubação
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4.7 Análise do perfil imunoistoquímico

A análise da expressão imunoistoquímica de REG, p53, MDM-2, Bax e Bcl-2
foi realizada de forma quantitativa por um único examinador, previamente calibrado,
que não tinha acesso aos dados clínicos dos casos no momento dessa avaliação.
Para isso, os espécimes foram escaneados pelo Scanner Panoramic MIDI
(3DHISTECH Kft 29-33, Konkoly-Thege M. str.Budapest, Hungary) e as imagens
obtidas foram observadas através do software Panoramic Viewer 1.15.2 (3DHISTECH
Kft 29-33, Konkoly-Thege M. str.Budapest, Hungary). Com auxílio desse programa, foi
possível visualizar toda a extensão do espécime e identificar a região do tumor que
apresentava o maior número de células positivas para cada um dos marcadores
avaliados.
Após a identificação dessa área, a imagem foi ampliada para o aumento de
200x (100 μm), de acordo com as especificações do programa e realizou-se a
obtenção de fotografias de dez campos consecutivos de cada caso, por meio do
mesmo software de visualização das imagens.
Posteriormente, utilizando o software Imaging Processing and Analysis in Java
(ImageJ, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA), foi realizada
a contagem de células tumorais imunopositivas e negativas, até que fosse atingido o
total de 1000 células. Para os marcadores REG, p53 e MDM-2, foram consideradas
como células imunopositivas, aquelas que exibiam coloração marrom-acastanhada
nuclear, conforme recomendação dos fabricantes e das metodologias propostas por
Chai et al. (2014), Viveka (2016), Alves (2014), respectivamente, que foram adaptadas
para esse estudo. Por sua vez, para os marcadores Bax e Bcl-2, foram consideradas
como imunopositivas, as células que apresentavam uma coloração marromacastanhada no citoplasma, baseado na recomendação do fabricante e na
metodologia empregada por Zhang et al. (2009), que também foi apatada para esse
trabalho.
Todas os valores coletados foram registrados em fichas padronizadas para
esse estudo (Apêndice A) e permitiram o cálculo do percentual de células positivas
(PCP), a partir da seguinte fórmula: PCP = (número de células imunopositivas)/
(número total de células contadas) x 100.
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4.8 Análise estatística

Os dados obtidos com as análises clínicas, morfológicas e imunoistoquímicas
foram digitados em planilha eletrônica Excel (Microsoft Office 2010) e, em
sequência, exportados para o programa IBM SPSS Statistics (versão 20.0; IBM Corp.,
Armonk, NY, USA), no qual foram realizadas as análises estatísticas.
Para caracterização da amostra, foi empregada estatística descritiva, com
determinação de valores médios e percentuais. Possíveis associações entre os
parâmetros clinicopatológicos (desfecho do caso, metástase linfonodal regional,
estadiamento clínico e grau histopatológico de malignidade) foram avaliadas por meio
dos testes exato de Fisher e do Qui-quadrado. Especificamente para a análise do
estadiamento clínico, casos em estágios iniciais (I e II) e em estágios avançados (III e
IV) foram reunidos em dois grupos distintos.
Os dados obtidos com a análise do percentual de células positivas para REG,
p53, MDM-2, Bax e Bcl-2 foram submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov, o qual
revelou ausência de distribuição normal. Dessa forma, possíveis diferenças nas
medianas de células imunopositivas em relação aos diversos parâmetros
clinicopatológicos (desfecho do caso, metástase linfonodal regional, estadiamento
clínico e grau histopatológico de malignidade) foram avaliadas por meio do teste não
paramétrico de Mann-Whitney. Além disso, o teste de postos sinalizados de Wilcoxon
foi utilizado para avaliar possíveis diferenças nos percentuais de células
imunopositivas para Bax em relação a Bcl-2 e para p53 em relação à REG e MDM2.
Finalmente, o teste de correlação de Spearman (r) foi empregado para avaliar
as possíveis correlações entre as imunoexpressões dos marcadores investigados.
Para todos os testes utilizados, o nível de significância adotado foi de 5%,
sendo considerados significativos os valores de p < 0,05.
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5 RESULTADOS

5.1 Caracterização da amostra

A amostra desse estudo foi composta por 58 casos de carcinoma epidermoide
de língua oral, dos quais 29 apresentavam metástase linfonodal regional, enquanto
que os outros 29 eram não metastáticos. Analisando os dados clínicos dos pacientes
foi possível observar que a média de idade deles era de 60,3 anos, com variação entre
25-92 anos. Em adição, observou-se ainda que 79,3% (n=46) dos indivíduos eram do
sexo masculino e que 63,8% (n=37) dos participantes se declaravam como sendo da
raça parda (Tabela 1).
Quando foram analisadas as informações referentes ao estadiamento clínico
TNM, percebeu-se que a maioria dos indivíduos estavam nos estágios mais
avançados da doença, uma vez que 70,7% (n=41) dos casos foram classificados
como no Estágio III e IV (Tabela 1).
Em relação ao desfecho clínico da amostra estudada, observou-se que 37,1%
(n=20) dos indivíduos foram a óbito em decorrência da doença, 5,6% (n=3) foram a
óbito por outras razões, em 44,4% (n=24) dos casos houve remissão completa da
doença e 12,9% (n=7) das pessoas estavam vivas, porém ainda com doença (Tabela
1).
A partir dessas informações, foi possível verificar que 56,5% (n=13) dos
pacientes que tiveram tumores metastáticos foram a óbito, enquanto que 66,7%
(n=14) dos indivíduos que apresentavam carcinomas não-metastáticos permaneciam
vivos sem doença ativa. Assim, apesar dos resultados revelarem a maior ocorrência
de óbitos em pacientes com tumores metastáticos, o teste de qui-quadrado não
demonstrou relação estatisticamente significante (p=0,123) entre as variáveis
analisadas (Tabela 2).
Por sua vez, foi observada associação estatisticamente significante (p=0,003)
entre estágio clínico do tumor e a ocorrência de óbito, uma vez que 91,7% (n=11) dos
pacientes em estágio iniciais (I e II) permaneciam vivos sem doença ativa, ao passo
que a maioria (59,4%) dos indivíduos em estágios clínicos avançados (III e IV) foram
a óbito (Tabela 2).
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Tabela 1 - Distribução absoluta e relativa dos casos de carcinoma epidermoide de língua de
acordo com os parâmetros clínico-patológicos. Natal – RN, 2017.

Parâmetros clínico-patológicos

n (%)

Sexo
Masculino

46 (79,3)

Feminino

12 (20,7)

Raça
Branca

17 (29,3)

Preta

4 (6,9)

Parda

37 (63,8)

Estadiamento clínico
Estágio I

6 (10,3)

Estágio II

11 (19,0)

Estágio III

21 (36,2)

Estágio IV

20 (34,5)

Desfecho*
Remissão completa da doença

24 (44,4)

Paciente vivo com doença

7 (12,9)

Óbito relacionado à doença

20 (37,1)

Óbito por outras causas

3 (5,6)

Grau histopatológico de
malignidade
Baixo grau

33 (56,9)

Alto grau

25 (43,1)

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN
*Informação sobre o desfecho não estava disponível em 4 casos.
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Tabela 2 - Distribuição absoluta e relativa dos casos de carcinoma epidermoide de língua de
acordo com o desfecho, a metástase linfonodal regional e o estadiamento clínico TNM. Natal
– RN, 2017.
Desfecho
Total
p
n (%)
Remissão

Óbito

completa

relacionado à

da doença

doença

n (%)

n (%)

Ausente

14 (66,7)

7 (33,3)

21 (100,0)

Presente

10 (43,5)

13 (56,5)

23 (100,0)

Estágio I/ II

11 (91,7)

1 (8,3)

12 (100,0)

Estágio III/ IV

13 (40,6)

19 (59,4)

32 (100,0)

Parâmetros

Metástase
regional
0,123*

Estadiamento
clínico
0,003**

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN
*Teste do Qui-quadrado
**Teste exato de Fisher

5.2 Análise morfológica

Os dados coletados revelaram que 56,9% (n=33) dos casos foram classificados
como de baixo grau histológico de malignidade (Figura 8) e que 43,1% (n=25) eram
de alto grau (Figura 9) (Tabela 1).
Vale destacar que 65,5% (n=19) dos tumores com metástase foram
classificados como de alto grau, enquanto que 79,3% (n=23) dos tumores sem
metástase eram de baixo grau histológico de malignidade. Diante disso, o teste do
qui-quadrado revelou associação estatisticamente significante entre a ocorrência de
metástase e os tumores com alto grau histológico de malignidade (Tabela 3).
Ao avaliarmos a relação entre o estadiamento clínico TNM e o grau
histopatológico de malignidade, foi possível observar que 82,4% (n=14) dos tumores
com baixo grau histológico de malignidade estavam nos estágios clínicos iniciais (I ou
II). Em contrapartida, 53,7% (n=22) dos carcinomas em estágios clínicos mais
avançados da doença (III/IV) apresentavam alto grau histológico de malignidade. Por
essa razão, o teste exato de Fisher também revelou associação estatisticamente
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significante (p=0,019) entre os estágios clínicos mais avançados da doença e os
tumores com alto grau histológico de malignidade (Tabela 3).
Posteriormente, foi investigada ainda a relação entre o desfecho clínico e o
grau histológico de malignidade. Os dados revelaram que 62,5% (n=15) dos pacientes
que permanecem vivos, foram acometidos por carcinomas de baixo grau, enquanto
que 55% (n=11) dos indivíduos que foram a óbito tiveram tumores de alto grau de
malignidade. Através do teste do qui-quadrado, os resultados não revelaram
associação significativa (p=0,246) entre as variáveis estudadas, porém demonstram
maior tendência a óbito, nos pacientes com tumores com alto grau de malignidade
(Tabela 3).
Tabela 3 - Distribuição absoluta e relativa dos casos de carcinoma epidermoide de língua de
acordo com o grau histopatológico de malignidade, a metástase linfonodal regional, o
estadiamento clínico TNM e o desfecho. Natal – RN, 2017.
Grau
Parâmetros

histopatológico
Baixo grau

Alto grau

Total

n (%)

n (%)

n (%)

Ausente

23 (79,3)

6 (20,7)

29 (100,0)

Presente

10 (34,5)

19 (65,5)

29 (100,0)

Estágio I/ II

14 (82,4)

3 (17,6)

17 (100,0)

Estágio III/ IV

19 (46,3)

22 (53,7)

41 (100,0)

Remissão completa

15 (62,5)

9 (37,5)

24 (100,0)

Óbito

9 (45,0)

11 (55,0)

20 (100,0)

p

Metástase nodal
0,001*

Estadiamento clínico
0,019**

Desfecho

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN
*Teste do Qui-quadrado
**Teste exato de Fisher

0,246*
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5.3 Resultados imunoistoquímicos

5.3.1 Análise da imunoexpressão de REG

Todos os casos de carcinoma epidermoide de língua oral analisados se
apresentaram positivos para REG, com percentuais que variaram de 70,90% a
99,10% (Figura 3). De modo geral, foi observado um elevado número de células
tumorais que exibiam a intensa expressão nuclear para REG e, por vezes, intensa
marcação citoplasmática (Figura 10). Esse padrão de imunopositividade foi
evidenciado em toda extensão do tumor.
Ao analisar estatisticamente os dados coletados, foi visto que o teste nãoparamétrico de Mann-Whitney revelou percentual significativamente maior de células
imunopositivas para REG nos tumores sem metástase linfonodal regional quando
comparados aos tumores com metástase linfonodal regional (p= 0,036). De forma
similar, os carcinomas de baixo grau de malignidade revelaram maior percentual de
células positivas para REG, quando comparados aos carcinomas de alto grau de
malignidade (p= 0,013). Além disso, observando os demais parâmetros clínicos
avaliados nesse trabalho (estágio clínico e desfecho), não foram observadas
diferenças estatisticamente significantes nos percentuais de imunopositividade para a
REG (p> 0,05) (Tabela 4).
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Figura 3 - Gráficos box-plot ilustrando a distribuição dos percentuais de imunopositividade
para REG de acordo com os parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.

Tabela 4 - Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos
postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de positividade para REG
em relação aos parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.
Média dos

Soma dos

postos

postos

88,70 – 98,00

34,14

990,00

92,30

88,35 – 95,95

24,86

721,00

17

96,20

87,50 – 97,85

34,15

580,50

41

92,90

88,50 – 96,45

27,57

1130,50

Remissão completa

24

93,15

88,92 – 96,55

23,60

566,50

Óbito

20

91,70

87,22 – 95,95

21,18

423,50

Baixo grau

33

96,20

90,60 – 97,65

34,32

1132,50

Alto grau

25

90,90

84,45 – 95,50

23,14

578,50

Parâmetros

N

Mediana

Q25-Q75

Ausente

29

96,20

Presente

29

Estágio I/ II
Estágio III/ IV

U

p

286,00

0,036

269,50

0,177

213,50

0,532

253,50

0,013

Metástase nodal

Estágio clínico

Desfecho

Grau histopatológico

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.
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5.3.2 Análise da imunoexpressão de p53

Todos os casos de carcinoma epidermoide de língua oral se apresentaram
positivos para p53, com percentuais que variaram de 1,2% a 96,6% (Figura 4). De
modo geral, foi observado que a maioria dos casos exibia um elevado número de
células tumorais imunopositivas para a p53. Essa marcação estava distribuída por
toda extensão do tumor. As células frequentemente apresentavam intensa expressão
nuclear para p53, ausência de marcação citoplasmática e encontravam-se distribuídas
por toda a extensão dos ninhos ou das ilhas tumorais (Figura 11). No entanto, de
maneira

ocasional,

as

células

imunopositivas

estavam

localizadas

mais

perifericamente nas ilhas tumorais.
Analisando todos os parâmetros clínico-patológicos avaliados no presente
estudo (metástase linfonodal regional, estágio clínico, desfecho e grau histopatológico
de malignidade), não foram observadas diferenças estatisticamente significativas nos
percentuais de imunopositividade para a p53 (p> 0,05) (Tabela 5).
Além disso, o teste de postos sinalizados de Wilcoxon revelou percentuais de
imunopositividade significativamente maiores para REG em relação a p53 em
tumores sem metástase linfonodal regional, em estágios clínicos iniciais, com baixo
grau de malignidade e nos casos com remissão completa da doença (p<0,001).
Resultados similares foram observados para as lesões com metástase linfonodal
regional, em estágios clínicos avançados, com alto grau de malignidade e nos casos
com óbito do paciente relacionado à doença (p<0,05) (Tabela 6) (Apêndice B – Figura
15).
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Figura 4 - Gráficos box-plot ilustrando a distribuição dos percentuais de imunopositividade
para p53 de acordo com os parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.

Tabela 5 - Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos
postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de positividade para p53
em relação aos parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.
Média dos

Soma dos

postos

postos

28,85 – 84,35

29,50

855,50

68,70

11,85 – 90,70

29,50

855,50

17

75,10

16,20 – 84,40

28,41

483,00

41

71,50

20,45 – 87,65

29,95

1228,00

Remissão completa

24

49,10

14,05 – 84,75

20,08

482,00

Óbito

20

83,95

26,12 – 89,05

25,40

508,00

Baixo grau

33

71,50

23,15 – 83,45

28,44

938,50

Alto grau

25

76,60

14,60 – 90,90

30,90

772,50

Parâmetros

N

Mediana

Q25-Q75

Ausente

29

75,70

Presente

29

Estágio I/ II
Estágio III/ IV

U

p

420,50

1,000

Metástase nodal

Estágio clínico
330,00

0,752

182,00

0,172

377,50

0,583

Desfecho

Grau histopatológico

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.
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Tabela 6 - Distribuição dos casos de carcinoma epidermoide de língua de acordo com as
imunoexpressões de REG e p53 e os parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.
REG > p53

REG < p53

REG = p53

n (%)

n (%)

n (%)

Ausente (n = 29)

28 (96,5)

1 (3,5)

0 (0,0)

< 0,001

Presente (n = 29)

24 (82,8)

5 (17,2)

0 (0,0)

< 0,001

Estágio I/ II (n = 17)

17 (100,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

< 0,001

Estágio III/ IV (n = 41)

35 (85,4)

6 (14,6)

0 (0,0)

< 0,001

Remissão completa (n = 24)

23 (95,8)

1 (4,2)

0 (0,0)

< 0,001

Óbito (n = 20)

16 (80,0)

4 (20,0)

0 (0,0)

0,004

Baixo grau (n = 33)

33 (100,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

< 0,001

Alto grau (n = 25)

19 (76,0)

6 (24,0)

0 (0,0)

0,002

Parâmetros

p

Metástase nodal

Estágio clínico

Desfecho

Grau histopatológico

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.

5.3.3 Análise da imunoexpressão de MDM-2

Todos os casos de carcinoma epidermoide de língua oral revelaram expressão
nuclear de MDM-2, com percentuais de imunopositividade que variaram de 18,30% a
87,70% (Figura 5). Durante a análise da imunoexpressão de MDM-2, foi possível
observar um número moderado de células tumorais imunopositivas, de intensidade
variada, distribuídas por toda a extensão do tumor. Frequentemente, essas células
tumorais imunopositivas para MDM-2 também exibiam alta expressão citoplasmática
do marcador (Figura 12).
Os dados coletados revelaram ainda que para todos os parâmetros clínicopatológicos avaliados no presente estudo (metástase linfonodal regional, estágio
clínico, desfecho e grau histopatológico de malignidade), não foram observadas
diferenças estatisticamente significativas nos percentuais de imunopositividade para
MDM-2 (p>0,05) (Tabela 7).
Em adição, o teste de postos sinalizados de Wilcoxon revelou percentuais de
imunopositividade significativamente maiores para p53 em relação a MDM-2, nos
casos com óbito do paciente relacionado à doença (p= 0,019). De forma similar, nas
lesões em estágios clínicos avançados, foram observados maiores percentuais de
positividade de p53 em relação a MDM-2, com diferença no limiar de significância
estatística (p=0,051). Para os demais parâmetros clínico-patológicos avaliados, não
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foram constatadas diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) (Tabela 8)
(Apêndice B – Figura 16).
Figura 5 - Gráficos box-plot ilustrando a distribuição dos percentuais de imunopositividade
para MDM-2 de acordo com os parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.
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Tabela 7 - Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos
postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de positividade para MDM2 em relação aos parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.
Média dos

Soma dos

postos

postos

30,20 – 60,50

30,90

896,00

43,30

26,20 – 61,80

28,10

815,00

17

41,70

30,20 – 60,95

30,85

524,50

41

43,30

27,20 – 60,50

28,94

1186,50

Remissão completa

24

43,20

32,80 – 57,87

23,67

568,00

Óbito

20

40,25

24,27 – 60,70

21,10

422,00

Baixo grau

33

44,40

31,00 – 60,95

31,32

1033,50

Alto grau

25

41,10

24,10 – 60,10

27,10

677,50

Parâmetros

N

Mediana

Q25-Q75

Ausente

29

43,10

Presente

29

Estágio I/ II
Estágio III/ IV

U

p

380,00

0,529

325,50

0,694

212,00

0,509

352,50

0,346

Metástase nodal

Estágio clínico

Desfecho

Grau histopatológico

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.

Tabela 8 - Distribuição dos casos de carcinoma epidermoide de língua de acordo com as
imunoexpressões de p53 e MDM-2 e os parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.
p53 > mdm2

p53 < mdm2

p53 = mdm2

n (%)

n (%)

n (%)

Ausente (n = 29)

17 (58,6)

11 (37,9)

1 (3,5)

0,059

Presente (n = 29)

15 (51,7)

14 (48,3)

0 (0,0)

0,325

Estágio I/ II (n = 17)

9 (52,9)

7 (41,2)

1 (5,9)

0,379

Estágio III/ IV (n = 41)

23 (56,1)

18 (43,9)

0 (0,0)

0,051

Remissão completa (n = 24)

12 (50,0)

12 (50,0)

0 (0,0)

0,568

Óbito (n = 20)

13 (65,0)

7 (35,0)

0 (0,0)

0,019

Baixo grau (n = 33)

19 (57,6)

13 (39,4)

1 (3,0)

0,104

Alto grau (n = 25)

13 (52,0)

12 (48,0)

0 (0,0)

0,247

Parâmetros

p

Metástase nodal

Estágio clínico

Desfecho

Grau histopatológico

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.

5.3.4 Análise da imunoexpressão de Bax

Todos os casos de carcinoma epidermoide de língua oral se apresentaram
positivos para Bax, com percentuais que variaram de 14,10% a 97,20% (Figura 6). De
modo geral, foi possível verificar o elevado número de células tumorais que exibiam
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marcação citoplasmática intensa para Bax. Essas células imunopositivas estavam
distribuídas por toda extensão das ilhas ou dos ninhos tumorais (Figura 13).
Confrontando o padrão de expressão da Bax, com os parâmetros clínicos
avaliados nesse trabalho (metástese linfonodal regional, estágio clínico, grau
histológico de malignidade e desfecho), não foram observadas diferenças
significativas nos percentuais de imunopositividade para esse marcador (p> 0,05)
(Tabela 9).

Figura 6 - Gráficos box-plot ilustrando a distribuição dos percentuais de imunopositividade
para Bax de acordo com os parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.
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Tabela 9 - Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos
postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de positividade para Bax
em relação aos parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.
Média dos

Soma dos

postos

postos

85,00 – 92,80

29,45

854,00

89,70

85,60 – 92,95

29,55

857,00

17

91,10

85,85 – 92,95

32,18

547,00

41

89,10

84,55 – 92,30

28,39

1164,00

Remissão completa

24

89,90

88,10 – 92,72

23,08

554,00

Óbito

20

89,00

83,87 – 93,80

21,80

436,00

Baixo grau

33

88,30

83,95 – 92,35

25,88

854,00

Alto grau

25

91,40

87,45 – 93,70

34,28

857,00

Parâmetros

N

Mediana

Q25-Q75

Ausente

29

90,10

Presente

29

Estágio I/ II
Estágio III/ IV

U

p

419,00

0,981

303,00

0,437

226,00

0,741

293,00

0,061

Metástase nodal

Estágio clínico

Desfecho

Grau histopatológico

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.

5.3.5 Análise da imunoexpressão de Bcl-2

Todos os casos de carcinoma epidermoide de língua oral se apresentaram
positivos a Bcl-2, com percentuais que variaram de 0,60% a 84,10% (Figura 7). A
maioria dos tumores avaliados exibia uma pequena quantidade de células com
marcação citoplasmática positiva, de intensidade variada, para Bcl-2. Essas células
imunopositivas encontravam-se distribuídas de maneira aleatória nos ninhos e ilhas
tumorais (Figura 14).
Ao analisar a diferença de expressão de Bcl-2 em relação aos parâmetros
clínico-patológicos abordados no presente estudo, foi possível verificar percentuais
significativamente menores de positividade desse marcador, nas lesões de alto grau
de malignidade (p= 0,04) e nos casos com óbito relacionados a doença (p= 0,032).
De maneira semelhante, lesões com metástase linfonodal regional e em estágios
clínicos mais avançados apresentaram menor percentual de positividade para essa
proteína antiapoptótica em comparação com lesões sem metástase regional e em
estágios clínicos iniciais, com a diferença entre os grupos considerada no limiar de
significância estatística (p=0,05) (Tabela 10).
Além disso, o teste de postos sinalizados de Wilcoxon, revelou percentuais de
imunopositividade significativamente maiores para Bax em relação a Bcl-2 em
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tumores sem metástase linfonodal regional, em estágios clínicos iniciais, com baixo
grau de malignidade e nos casos com remissão completa da doença (p< 0,001).
Resultados similares foram observados para as lesões com metástase linfonodal
regional, em estágios clínicos mais avançados, com alto grau de malignidade e nos
casos com óbito do paciente relacionado à doença (p< 0,001) (Tabela 11) (Apêndice
B – Figura 17).

Figura 7 - Gráficos box-plot ilustrando a distribuição dos percentuais de imunopositividade
para Bcl-2 de acordo com os parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.
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Tabela 10 - Tamanho da amostra, mediana, quartis 25 e 75, média dos postos, soma dos
postos, estatística U e significância estatística (p) para o percentual de positividade para Bcl2 em relação aos parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.
Média dos

Soma dos

postos

postos

2,55 – 56,25

33,83

981,00

3,30

1,55 – 9,75

25,17

730,00

17

14,10

3,70 – 62,30

36,18

615,00

41

3,80

1,75 – 14,35

26,73

1096,00

Remissão completa

24

8,20

2,95 – 18,75

26,29

631,00

Óbito

20

2,90

1,40 – 8,97

17,95

359,00

Baixo grau

33

8,60

3,20 – 50,65

33,45

1104,00

Alto grau

25

2,80

1,70 – 13,60

24,28

607,00

Parâmetros

N

Mediana

Q25-Q75

Ausente

29

8,60

Presente

29

Estágio I/ II
Estágio III/ IV

U

p

295,00

0,051

235,00

0,052

149,00

0,032

282,00

0,040

Metástase nodal

Estágio clínico

Desfecho

Grau histopatológico

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.

Tabela 11 - Distribuição dos casos de carcinoma epidermoide de língua de acordo com as
imunoexpressões de Bcl-2 e Bax e os parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.
Bcl-2 > Bax

Bcl-2 < Bax

Bcl-2 = Bax

n (%)

n (%)

n (%)

Ausente (n = 29)

0 (0,0)

29 (100,0)

0 (0,0)

< 0,001

Presente (n = 29)

0 (0,0)

29 (100,0)

0 (0,0)

< 0,001

Estágio I/ II (n = 17)

0 (0,0)

17 (100,0)

0 (0,0)

< 0,001

Estágio III/ IV (n = 41)

0 (0,0)

41 (100,0)

0 (0,0)

< 0,001

Baixo grau (n = 33)

0 (0,0)

33 (100,0)

0 (0,0)

< 0,001

Alto grau (n = 25)

0 (0,0)

25 (100,0)

0 (0,0)

< 0,001

Remissão completa (n = 24)

0 (0,0)

24 (100,0)

0 (0,0)

< 0,001

Óbito (n = 20)

0 (0,0)

20 (100,0)

0 (0,0)

< 0,001

Parâmetros

p

Metástase nodal

Estágio clínico

Grau histopatológico

Desfecho

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.

5.3.6 Correlação entre as imunoexpressões de REGγ, p53, MDM-2, Bax e Bcl-2

Por

fim,

foi

verificada,

ainda,

as

possíveis

correlações

entre

as

imunoexpressões de REG, p53, MDM-2, Bax e Bcl-2, levando-se em consideração
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todos os 58 casos de carcinoma epidermoide de língua oral incluídos na presente
pesquisa. O teste de correlação de Spearman (r) demonstrou existir fraca correlação
positiva, estatisticamente significativa, entre os percentuais de positividade de REG
e os percentuais de positividade para MDM-2 (r= 0,419; p= 0,001) e Bcl-2 (r= 0,320;
p= 0,014). De forma similar, foi observada uma fraca correlação positiva,
estatisticamente significativa, entre as expressões de MDM-2 e Bax (r= 0,263; p=
0,046). Para as demais proteínas avaliadas, não foram observadas correlações
estatisticamente significativas (p> 0,05).
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Figura 8 – Fotomicrografia evidenciando CEL oral de baixo grau de malignidade (HE, 200 μm).

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN

Figura 9 – Fotomicrografia evidenciando CEL oral de alto grau de malignidade (HE, 100 μm).

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN
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Figura 10 – Fotomicrografia demonstrando a expressão de REG nas células tumorais (HiDef,
100 μm).

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN

Figura 11 – Fotomicrografia demonstrando a expressão de p53 nas células tumorais
(AdvanceTM, 100 μm).

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN
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Figura 12 – Fotomicrografia demonstrando a expressão de MDM-2 nas células tumorais
(AdvanceTM, 100 μm).

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN
Figura 13 – Fotomicrografia demonstrando a expressão de Bax nas células tumorais (HiDef,
100 μm).

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN
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Figura 14 – Fotomicrografia demonstrando a expressão de Bcl-2 nas células tumorais
(AdvanceTM, 100 μm).

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral – UFRN
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6 DISCUSSÃO

Os dois terços anteriores da língua é a região anatômica intraoral mais
acometida pelo CEO. Em termos quantitativos, estima-se que entre 35% a 49% dos
carcinomas orais ocorrem na porção oral da língua. Comumente, os CELs têm sido
diagnosticados

em

pacientes

idosos,

pertencentes

ao

gênero

masculino,

constantemente expostos a fatores de risco, tais como o tabaco, álcool ou o betel (NG
et al., 2016; WEATHERSPOON et al., 2015). Esse perfil de indivíduo, geralmente
descrito na literatura, foi o encontrado no presente trabalho, visto que a média de idade
dos pacientes estudados foi de 60,3 anos e que 79,3% (n=46) dos participantes
pertenciam ao gênero masculino.
O

prognóstico

dos

pacientes com CELs

tem sido

relatado

como

significativamente pior, quando comparado ao prognóstico de pacientes acometidos
por carcinomas localizados em outros sítios da cavidade oral (RUSTHOVEN et al.,
2008). Isso porque, os indivíduos têm exibido uma taxa de sobrevivência que varia
entre 42% e 73%. Assim, com o intuito de identificar os possíveis fatores que podem
contribuir para a melhor definição do prognóstico do paciente, as pesquisas têm
investigado a relação do estágio clínico do tumor, do grau histológico de malignidade
e da ocorrência de metástase linfonodal regional com o desfecho clínico dos casos de
CEL (OKUYEMI; PICCIRILLO; SPITZNAGEL, 2014).
Ao conhecer esses fatores clínico-patológicos, os profissionais podem delinear
melhor a agressividade da doença e as estratégias de tratamento que serão adotas.
Dentre os fatores citados, a ocorrência de metástase linfonodal tem sido considerada
um dos fatores preditivos mais importantes, visto que os pacientes com CELs
metastáticos apresentam uma taxa de sobrevivência inferior a 40% (THIAGARAJAN
et al., 2014). De acordo com El-Najj et al. (2011), a metástase linfonodal regional
acontece com maior frequência nos CELs, quando comparados a outros carcinomas
da cavidade oral. Em seu trabalho, esses autores identificaram que 34% dos CEL
apresentavam metástases nos linfonodos cervicais, sendo esse percentual
significativamente maior do que o observado em outras regiões da cavidade oral.
Para Suslu et al. (2013), a disseminação metastática dos tumores localizados
na língua para os linfonodos cervicais é facilitada pela sua rica rede linfática e devido
a estrutura muscular desse sítio anatômico. Como a ocorrência de metástase vem
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sendo relacionada a estágios mais avançados da doença, isso explicaria a razão dos
tumores localizados na língua apresentarem os piores prognósticos quando
comparados a outros carcinomas da cavidade oral. Inclusive, no estudo realizado por
esses autores, eles observaram que 32,8% dos CEL apresentavam linfonodos
metastáticos positivos. Além disso, no seu trabalho os autores buscaram identificar os
fatores clínico-patológicos que afetavam a sobrevida dos pacientes com CEL. Os
resultados demonstraram que pacientes em estágios clínicos (TNM) mais avançados
e com metástase linfonodal apresentavam um pior prognóstico, tendo em vista que
exibiam tempo de sobrevida significativamente reduzido e desfecho clínico menos
favorável.
No presente estudo, foi observada a tendência de piores desfechos clínicos
para pacientes com tumores metastáticos. Isso porque, os nossos resultados
revelaram que 56,5% dos pacientes que tiveram tumores metastáticos foram a óbito
em razão da doença, enquanto que 66,7% dos indivíduos que apresentavam
carcinomas não-metastáticos permaneciam vivos sem a doença ativa. No entanto,
não foi evidenciada associação estatisticamente significativa entre a ocorrência de
metástase e o desfecho do caso.
Em relação ao estágio clínico do tumor, é válido destacar que não são raros os
casos de CELs diagnosticados em estágios avançados. No estudo realizado por Ling;
Mijiti; Moming (2013), 60,5% dos CELs foram diagnosticados em estágios clínicos
avançados da doença (III e IV), enquanto que percentuais significativamente menores
de casos (39,5%) foram detectados nos estágios clínicos mais iniciais (I e II).
De maneira semelhante, Mosleh-Shirazi; Mohammadianpanhah; MoslehShirazi (2009) observaram que a maioria (53,9%) dos pacientes com CELs foi
diagnosticada em estágios clínicos mais avançados da doença (III e IV). Esses
autores verificaram ainda que o estágio clínico do tumor foi uma variável
significativamente relacionada ao prognóstico e que pacientes com tumores em
estágios clínicos mais avançados apresentavam menor tempo de sobrevida.
Corroborando com a literatura apresentada, os resultados encontrados nesse
estudo, revelaram que 70,7% dos pacientes com CEL foram diagnosticados em
estágios

avançados

da

doença.

Em

adição,

foi

evidenciada

associação

estatisticamente significante (p=0,003) entre o estágio clínico mais avançado do tumor
e os piores desfechos clínicos, demonstrando que essa variável pode contribuir para
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a definição do prognóstico do paciente e reforçando a ideia de que o óbito relacionado
a doença é mais comumente observado em pacientes com tumores nos estágios
clínicos mais avançados.
Além do estadiamento clínico, muitos trabalhos têm utilizado o grau histológico
de malignidade do tumor para prever o seu comportamento biológico e definir o
prognóstico dos pacientes. Para tanto, diversos sistemas de gradação histológica
foram propostos no decorrer da história, tais como o de Broders (1920); Anneroth;
Batsakis; Luna (1987); Bryne (1998); o da OMS (CARDESA et al., 2005) e o de
Brandwein-Gensler et al. (2005). Com o intuito de testar esses métodos, Lindenblatt
et al. (2012) aplicaram os sistemas de gradação histológica de Anneroth; Batsakis;
Luna (1987); de Bryne (1998); o da OMS (CARDESA et al., 2005) e o de BrandweinGensler et al. (2005) em CEOs e verificaram a sua relação com os parâmetros clínicos,
bem como com a sobrevida dos pacientes. Ao final do estudo, verificaram que o
sistema de gradação proposto por Brandwein-Gensler et al. (2005) fornecia os
melhores parâmetros para determinação do prognóstico. Em adição, destacaram que
a gradação histológica de malignidade fornecida pelo método de Bryne (1998) não foi
significativamente relacionada ao estágio clínico do tumor, a ocorrência de metástase
linfonodal ou ao tempo de sobrevida dos pacientes. Isso porque, os autores não
identificaram relação entre os tumores de alto grau histológico e os piores
prognósticos dos pacientes.
De maneira similar, no estudo realizado por Sawazaki-Calone et al. (2015), os
autores não verificaram associação estatisticamente significante entre as lesões que
apresentavam alto grau histológico de malignidade pelo método de Bryne (1998) e as
características que indicavam piores prognósticos, como o avançado estágio clínico
do tumor ou a ocorrência de óbitos em CEOs.
Por sua vez, Gueiros et al. (2011) ressaltaram que o sistema de gradação
proposto por Bryne (1998) tem sido frequentemente utilizado em estudos que
envolvem a determinação do prognóstico de CELs, pelo fato da análise do front de
invasão ter demonstrado uma boa previsão para determinação do prognóstico dos
pacientes. No estudo realizado por esses autores, eles observaram que os sistemas
de classificação de Anneroth; Batsakis; Luna (1987) e Bryne (1998) são capazes de
predizer o comportamento biológico de CELs, sendo que a metodologia recomendada
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por Bryne (1998) fornece melhores resultados para previsão do desfecho clínico dos
pacientes.
Diante disso, parte dos nossos resultados divergiram daqueles relatados por
Lindenblatt et al. (2012) e Sawazaki-Calone et al. (2015), uma vez que no presente
estudo, tumores de alto grau histológico de malignidade foram significativamente
associados a fatores que contribuem para a ocorrência de piores prognósticos, como
a metástase nodal e os estágios clínicos mais avançados. Todavia, concordamos com
esses autores, quando identificamos que não existe associação significativa entre o
grau histológico de malignidade e o desfecho clínico do caso.
Para Sawazaki-Calone et al. (2015), esses resultados conflitantes podem ser
explicados pela subjetividade atribuída a alguns parâmetros do sistema de
classificação. Apesar disso, mesmo com as limitações apresentadas por outros
autores, o sistema de gradação histológica do tumor não pode ser desconsiderado.
Pelo contrário, deve ser associado as características clínicas dos pacientes para
melhor definição do prognóstico do paciente.
Aliada as características clínico-patológicas do tumor, a compreensão das
modificações moleculares que acontecem nas células tumorais, fornece relevantes
informações para a previsão do comportamento biológico das neoplasias malignas.
Com isso, os profissionais conseguem definir com mais precisão o prognóstico dos
pacientes e as estratégias terapêuticas que serão adotadas.
Por essa razão, nos últimos anos, observa-se um número crescente de
trabalhos que investigaram diversas alterações moleculares em diferentes neoplasias
malignas. Dentre essas alterações estudadas, destaca-se a análise da expressão do
ativador de proteassoma denominado REG. Esse ativador de proteassoma tem a sua
expressão aumentada em tumores malignos localizados na mama, tireoide, cólon,
pulmão, laringe, fígado e cavidade oral. Além disso, parece desempenhar um
importante papel na tumorigênese e progressão desses cânceres (HE et al., 2015; LI,
L. et al., 2015; WANG et al., 2011).
Em relação as neoplasias malignas da tireoide, Okamura et al. (2003)
observaram

que

adenocarcinomas

papilíferos

e

carcinomas

anaplásicos

expressavam níveis significativamente mais elevados de REG, quando comparados
ao tecido normal tireoidiano. Confrontando esses achados com a expressão de PCNA
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nos tecidos tumorais, esses autores observaram ainda que a expressão de REG
parecia ser mais elevada nas áreas de alta proliferação e pouca diferenciação celular.
No carcinoma de mama, os estudos de Wang et al. (2011) e Chai et al. (2014)
verificaram uma significativa relação entre a elevada expressão de REG e a
ocorrência de metástase linfonodal. No trabalho de Chai et al. (2014), os autores
observaram ainda que a alta expressão de REG foi significativamente associada a
estágios clínicos mais avançados do tumor, a pobre diferenciação celular e a menor
sobrevida dos pacientes. Por essa razão, a alta expressão desse ativador de
proteassoma foi relacionada a piores prognósticos.
De maneira semelhante, He et al. (2012) observaram que a elevada expressão
de REG em tumores malignos de fígado, pulmão, cólon e tireoide foi
significativamente associada a lesões em estágios clínicos mais avançados.
Nos CEOs, a primeira evidência que esses tumores exibiam alta expressão de
REG e que isso estaria relacionado a maior ocorrência de metástase linfonodal foi
apresentada por Li, J. et al. (2015). Esses autores relataram ainda que a maior
expressão desse ativador de proteassoma foi significativamente relacionada a piores
comportamentos biológicos do tumor e a menor sobrevida dos pacientes. A partir
desses achados, concluíram que o REG é um marcador de prognóstico independente
em CEOs e que desempenha um papel central na tumorigênese oral.
No presente trabalho, também foi evidenciado que todos os casos de CELs
exibiam alta expressão de REG. No entanto, divergindo dos resultados encontrados
na literatura para outras neoplasias malignas, os CELs apresentam expressão
significativamente maior de REG em tumores sem metástase linfonodal e de baixo
grau histológico de malignidade. Em adição, foi visto uma tendência de maior
imunopositividade para tumores em estágios clínicos iniciais e com desfechos mais
favoráveis, ainda que sem significância estatística. Assim, pode-se afirmar que para
os CELs, o aumento na expressão de REG não parece contribuir para a progressão
tumoral, uma vez que esse ativador foi relacionado a características clínicopatológicas que indicam comportamento menos agressivo do tumor.
A possível explicação para a divergência dos resultados encontrados nesse
trabalho e aqueles descritos na literatura, pode residir na diferença da metodologia
empregada para a análise imunoistoquímica do REG. No presente estudo, foi
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empregada a análise quantitativa da exrpessão de REG, enquanto que a maioria dos
trabalhos publicados empregou a análise semi-quantitativa desse marcador nuclear.
Além disso, em estudos anteriores, a contribuição de REG na progressão de
diferentes neoplasias malignas foi explicada pelo fato desse ativador de proteassoma
interferir no controle do ciclo celular, bem como da morte celular por apoptose (ALI et
al., 2013; LIU et al., 2010). Por essa razão, o nosso estudo também analisou a
expressão de proteínas relacionadas a esses processos biológicos.
As evidências científicas sugerem que uma das principais influências do REG
no desenvolvimento de tumores malignos, dá-se pelo fato da sua elevada expressão
nas células favorecer a rápida ubiquitinação e posterior degradação da proteína p53,
através da co-ativação de MDM-2 (ALI et al., 2013; LIU et al., 2010; ZHANG; ZHANG,
2008).
Sabe-se que para a proteína p53 desempenhar adequadamente o importante
papel na parada do ciclo celular e indução da apoptose em células que sofreram
graves danos ao DNA, faz-se necessário o seu acúmulo na região do núcleo
(HASSAN et al., 2014). Assim, a literatura tem sugerido que em células que
expressam alta quantidade de REG, ocorre uma limitação no acúmulo da proteína
p53 selvagem no núcleo e isso compromete a função supressora de tumor (ALI et al.,
2013).
Todavia, na maioria dos cânceres, o mais comum é observarmos a ausência
de atividade supressora de tumor em decorrência de mutações no gene p53. De modo
diferente da p53 selvagem, a proteína mutada frequentemente possui uma meia-vida
prolongada e permanece mais tempo acumulada no núcleo das células (ELMORE,
2007). No câncer oral, Lee et al. (2015) verificaram que aumento da expressão da p53
mutada foi significativamente relacionado a tumores em estágios clínicos avançados,
a ocorrência de metástases linfonodais, a tumores com alto grau histológico de
malignidade e a baixa sobrevida, fatos que resultam em quadros de piores
prognósticos.
Corroborando com esses autores, Helal et al. (2012) observaram que CEOs
com os maiores graus histológicos de malignidade foram significativamente
relacionados a maior expressão de p53 mutada.
Reforçando as evidências encontradas nas pesquisas que avaliaram a
expressão da proteína p53, a investigação genética nas células de CEOs tem
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confirmado a presença de mutações no gene supressor de tumor TP53. Por sua vez,
o estudo de Chang et al. (2014) verificou que 32,91% dos CEOs apresentavam
mutações no gene da p53 e a sua ocorrência estava significativamente associada a
presença de metástase linfonodal.
Em relação aos CELs, Tan et al. (2014) observaram que apenas 10,6% da
amostra apresentava mutação no gene TP53 e esse achado não foi correlacionado a
menor sobrevida dos pacientes. Como justificativa a esse achado, os autores
relataram que a técnica utilizada, a pequena amostra estudada e a grande proporção
de casos de pacientes não-fumantes podem ter influenciado nos resultados. Isso
porque, as mutações no TP53 geralmente são mais comuns em pacientes fumantes.
Resultados diferentes foram relatos por Adduri et al. (2014). Esses autores
observaram que 64,6% dos CELs apresentavam marcação para a proteína p53.
Posteriormente, quando analisaram apenas os casos imunopositivos, perceberam
que 42,85% das lesões também exibiam mutações no gene TP53. Por fim, os autores
verificaram que a ocorrência dessas mutações foi significativamente associada a
menor tempo de sobrevida dos pacientes.
Mais recentemente, o trabalho de Viveka et al. (2016) observou que ocorre o
aumento da expressão de p53 mutada em CELs, quando comparado a tecidos
normais ou a tecidos que exibiam displasias epiteliais. Esses autores verificaram que
43,2% dos carcinomas apresentavam expressão de p53 e que o maior índice de
imunopositividade dessa proteína foi significativamente associado a tumores com alto
grau histológico de malignidade. Os resultados desse trabalho demonstraram ainda
que os pacientes com piores desfechos clínicos apresentavam maior expressão de
p53, porém sem associação estatisticamente significativa entre essas variáveis.
Baseado na literatura consultada, percebe-se que o aumento da expressão de
p53 mutada em cânceres orais tem sido associado a quadros clínico-patológicos mais
graves. No presente trabalho, foi observado que a maioria dos CELs apresentavam
alta expressão de p53. Os tumores de alto grau histológico de malignidade e cujos
pacientes foram a óbito em decorrência da doença, exibiam as maiores medianas de
imunopositividade para p53, porém, não foi verificada significância estatística quando
os valores foram comparados a tumores de baixo grau histológico e que os pacientes
estavam vivos sem a doença. Assim, os nossos resultados sugerem que apesar da
maior imunopositividade de p53 apresentar tendências para comportamentos mais
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agressivos, essa proteína não deve ser adotada como marcador confiável para
determinação do prognóstico de pacientes com CELs.
Posteriormente, fundamentado por pesquisas que demonstraram a estreita
relação entre p53/REG e na sua interferência no comportamento de outros tumores
(ALI, et al., 2013; LIU et al., 2010; XU et al., 2015; ZHANG; ZHANG, 2008), esse
trabalho comparou as imunoexpressões desses marcadores com os parâmetros
clínico-patológicos coletados, para verificar a sua distribuição em lesões de diferentes
estágios de agressividade.
Os resultados mostraram que tanto em tumores sem metástase linfonodal
regional, em estágios clínicos iniciais, com baixo grau de malignidade e nos casos
com remissão completa da doença, quanto naqueles com metástase linfonodal
regional, em estágios clínicos avançados, com alto grau de malignidade e nos casos
com óbito do paciente relacionado à doença, os percentuais de imunopositividade
para REG foram significativamente maiores em relação a p53.
Além disso, também foi observado que o aumento do número de casos que
exibiam maior expressão de p53 em relação a REG, aconteceu nos tumores com
metástase linfonodal regional, em estágios clínicos avançados, com alto grau de
malignidade e nos casos com óbito do paciente relacionado à doença. Assim, de modo
aparente, a expressão de p53 seguiu um caminho inverso ao da expressão de REG,
visto que o ativador de proteassoma apresentava tendência de reduzir a sua
expressão em parâmetros clínico-patológicos que indicam piores prognósticos, como
o desfecho clínico. Apesar desse achado, não foi encontrada correlação
estatisticamente significante entre a expressão de p53 e de REG.
Em células normais, a correlação entre essas proteínas fica melhor
estabelecida, pelo fato do REG conseguir induzir a degradação de p53 de modo
eficiente. Vale destacar que esse feedback negativo pode ser iniciado através do
aumento da proteína p53, que induz a transcrição do REG e consequentemente eleva
a sua expressão, para que esse ativador de proteassoma reestabeleça o equilíbrio da
p53 (WAN et al., 2014).
Isso também foi evidenciado por Ali et al. (2013), que ao estudar as células de
câncer de pulmão, mama, fígado e tireoide, observaram que a presença da p53
mutada induzia a expressão de REG, visto que essa proteína favorece a ativação do
promotor do ativador de proteassoma nos tumores analisados.
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Neste sentido, como a ocorrência de mutações em p53 é algo bastante
observado em carcinomas orais e os nossos achados foi observado a alta expressão
dessa proteína supressora de tumor nos diferentes estágios dos CELs, sugere-se que
nas fases iniciais da doença, a p53 mutada deve contribuir para o aumento da
expressão de REG. No entanto, de modo diferente ao que acontece com a p53
selvagem, esse ativador de proteassoma parece não conseguir degradar
eficientemente a p53 mutada nas células de CELs, possivelmente, devido a presença
de alterações em sua estrutura. Esse fato permite que a p53 mutada permaneça por
mais tempo acumulada no núcleo das células malignas e dificulta que seja
estabelecida para todos os casos a sua estreita correlação com o REG.
O principal processo de degradação da p53 é iniciado quando o REG co-ativa
a proteína MDM-2, facilitando o seu contato físico com a proteína supressora de tumor.
Por sua vez, a MDM-2 promove a ubiquitinação e posterior degradação da proteína
p53 (HE et al., 2015; LI, J. et al., 2015; ZHANG; ZHANG, 2008).
De modo geral, as células de CEOs exibem expressão significativamente maior
de MDM-2, quando comprados a tecidos normais (BASCONES-MARTÍNEZ et al.,
2012). O aumento na expressão dessa proteína nas células malignas pode ser
explicado pela ocorrência de mutações genéticas que induzem a sua expressão, ou,
em resposta a elevação dos níveis de p53, visto que a região promotora de MDM-2,
tem uma região responsiva a proteína supressora de tumor (TU et al., 2008).
Em média, de 26-36% dos casos de CEOs apresentam imunopositividade para
MDM-2, enquanto que nos tecidos normais, menos de 10% dos fragmentos
analisados exibem expressão dessa proteína (BASCONDES-MARTÍNEZ et al., 2012;
YANAMOTO et al., 2002). Ao analisar a expressão de MDM-2 em CEOs de diferentes
comportamentos clínico-patológicos, Yanamoto et al. (2002) observaram que tumores
em estágios clínicos mais avançados, de baixo grau histológico de malignidade e que
exibiam metástase linfonodal apresentavam maior expressão de MDM-2, porém, sem
diferença estatisticamente significativa.
Nos CELs, Regezi et al. (1999) observaram que 19,7% dos tumores exibiam
positividade para o MDM-2. Ao confrontar a imunopositividade de MDM-2 com o grau
histológico de malignidade, esses autores não evidenciaram relação significativa entre
as variáveis estudas.
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No presente trabalho, o percentual de imunopositividade para MDM-2 nas
células malignas variou de 18,30% a 87,70%, sendo as maiores medianas observadas
nos tumores de baixo grau histológico de malignidade, em estágios clínicos mais
avançados e com remissão completa da doença. Entretanto, de modo semelhante ao
relatado nos estudos anteriores, não foi observada diferença significativa no
percentual de imunopositividade para os diferentes parâmetros clínico-patológicos
analisados no estudo. Diante desse resultado, pode-se afirmar que o MDM-2 não deve
ser considerado um marcador para determinação do prognóstico nos CELs e que não
parece contribuir de maneira independente para a progressão tumoral.
Ao compararmos a expressão das proteínas p53 e MDM-2 nos parâmetros
clínicos avaliados, foi observado que tumores em estágios clínicos mais avançados e
com óbito do paciente em decorrência da doença, apresentavam percentuais de
imunopositividade significativamente maiores para p53 em relação a MDM-2.
Curiosamente, assim como foi observado na comparação entre REG e o p53, para
os piores desfechos clínicos, observou-se a tendência de aumento gradativo da
expressão de p53, enquanto que o MDM-2 reduzia a sua imunopostitividade.
Em adição, os nossos resultados mostraram que o MDM-2 apresenta fraca
correlação positiva, estatisticamente significativa com o REG. Tais achados divergem
daqueles observados por Xu et al (2015), que verificaram que o aumento da expressão
de REG estava associada a menor positividade de p53 e MDM-2.
Diante desse contexto, as nossas evidências permitem afirmar a maior
expressão de REG e MDM-2 nos tumores com melhores desfechos clínicos e de
baixo grau histológico de malignidade, acontece possivelmente em decorrência da
presença e da tentativa para degradar a p53 mutada. No entanto, como a degradação
aparentemente não acontece de modo eficiente, a medida que ocorre a progressão
tumoral (alto grau histológico de malignidade e o pior desfecho clínico), verifica-se
uma diminuição na expressão de REG e MDM-2, favorecendo ainda mais que a
proteína p53 mutada a permanecer acumulada. Tais achados ajudam a explicar a
tendência de tumores com piores desfechos clínicos exibirem maior expressão de p53
mutada.
Além de afetar o controle do ciclo celular, os estudos realizados com REG nos
diferentes tumores malignos têm demonstrado que o seu mecanismo de ação na
proteólise da p53, também pode interferir na regulação da apoptose (HE et al., 2012).
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Isso porque esse tipo de morte celular programada é normalmente regulada pela
família das proteínas Bcl-2, que têm a sua expressão influenciada pela p53. Por essa
razão, o presente trabalho verificou a expressão das proteínas Bax e Bcl-2.
Estudos prévios relataram que a expressão da proteína Bax nos CEOs foi
observada numa variação de 64,7% a 100% dos casos analisados (CAMISASCA et
al., 2009; KATO et al., 2008; ZHANG et al., 2009). Adicionalmente, Coutinho-Camillo
et al. (2010) observaram que o sítio anatômico onde foram encontradas as maiores
medianas de positividade para a Bax foi a língua, sendo essa diferença
estatisticamente significante quando comparada as outras regiões da cavidade oral.
Esses autores observaram também que CEOs em estágios clínicos iniciais, sem
metástase linfonodal e bem diferenciados exibiam maior expressão mediana de Bax,
porém sem significância estatística.
Resultados semelhantes foram relatados por Camisasca et al. (2009) que
observaram maiores frequências de expressões dessa proteína nos CEOs em
estágios clínicos iniciais, de baixo grau histológico de malignidade e cujos pacientes
não foram a óbito em decorrência da doença, sem associação estatística entre as
variáveis analisadas. No estudo de Zhang et al. (2009), os autores encontraram que
a imunoexpressão de Bax foi significativamente correlacionada a tumores bem
diferenciados.
Por sua vez, Kato et al. (2008), observaram maiores frequências de expressão
da proteína Bax nos tumores que exibiam estágios clínicos mais avançados,
metástase linfonodal e pobre diferenciação celular.
Os nossos resultados revelaram que os CELs exibiam alta expressão da
proteína Bax. Além disso, concordando com a maioria dos trabalhos revisados, foi
visto que tumores sem metástase linfonodal, em estágios clínicos iniciais, de alto grau
histológico e cujos pacientes tiveram remissão completa da doença apresentavam as
maiores medianas de imunopositividade para essa proteína, no entanto, sem
diferenças significativas nos seus percentuais de expressão. Desta forma, percebe-se
que a análise da expressão da proteína Bax não pode ser utilizada como marcador
confiável para previsão do comportamento clínico-patológico dos CEOs.
Em relação a proteína anti-apoptótica Bcl-2, parte da literatura revisada tem
demonstrado que o aumento da sua expressão tem sido associado a progressão
tumoral, pelo fato dessa proteína contribuir para a sobrevivência das células malignas
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mutadas, viabilizando cada vez mais a sua propagação. Neste sentido, Kato et al.
(2008) relataram que a expressão de Bcl-2 foi significativamente relacionada a pobre
diferenciação celular. Concordando com esses autores, Rahmani et al. (2012)
verificaram que a imunopositividade de Bcl-2 foi significativamente relacionada a
pobre diferenciação celular, a estágios clínicos mais avançados e a ocorrência de
metástase linfonodal, fatos que demonstrariam a importância dessa proteína na
carcinogênese oral. Discordando desses achados, Camisasca et al. (2009) e Zhang
et al. (2009) não encontraram relação estatisticamente significante entre a expressão
de Bcl-2 e esses parâmetros clínico-patológicos.
De modo geral, nesses estudos, a imunopositividade da Bcl-2 em CEOs foi
observada numa frequência que variou entre 21,4% e 86,8% dos casos (CAMISASCA
et al., 2009; KATO et al., 2008; RAHMANI et al., 2012; ZHANG et al., 2009). No seu
trabalho, Górdon-Núñez et al. (2013) destacaram que 25,9% dos CEOs apresentavam
expressão de Bcl-2, sendo essa marcação considerada fraca, pois foi observada em
menos da metade das células analisadas. Em adição, esses autores relataram que a
expressão dessa proteína no tumor foi significativamente menor quando comparada
aos tecidos normais da mucosa oral.
Mais especificamente, nos CELs, Zhang et al. (2012) observaram que 73,8%
dos tumores exibiam expressão para a proteína Bcl-2. Ao comparar esse achado com
os dados clínico-patológicos, os autores não verificaram relação estatisticamente
significativa entre a expressão da proteína e o estágio clínico do tumor, a ocorrência
de metástase linfonodal e a gradação histológica.
Os nossos resultados demonstraram que todos os CELs foram positivos para
Bcl-2, com percentuais de células imunopositivas que variavam de 0,60% a 84,10%.
Ao compararmos essa expressão nos diferentes parâmetros clínico-patológicos
avaliados, foi visto que os casos de tumores com alto grau histológico de malignidade,
metástase linfonodal e cujos pacientes foram a óbito em decorrência da doença,
apresentavam expressão significativamente menor de Bcl-2. Além disso, para todos
os parâmetros clínico-patológicos observados, verificou-se que a mediana de
imunopositividade do Bcl-2 nas células malignas foi inferior a 15%, revelando que no
geral houve uma pequena expressão dessa proteína nos CELs, semelhante ao
observado por Górdon-Núñez et al. (2013).
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Assim, diferentemente do que foi relatado em outros estudos envolvendo os
carcinomas orais, nos CELs, a perda da expressão da proteína Bcl-2 é que parece
contribuir para a progressão tumoral. Tais evidências confirmam que ainda permanece
controversa a relação entre a expressão de Bcl-2 e a progressão tumoral.
Esses achados, aliados a aqueles observados em relação a proteína próapoptótica Bax, demonstram que na maioria dos CELs desse estudo houve alta
expressão de Bax e pequena imunopositividade de Bcl-2. Inclusive, quando as
expressões dessas proteínas foram distribuídas nos diferentes parâmetros clínicopatológicos analisados, percebeu-se que para todas as condições, houve
imunopositividade significativamente maior de Bax em relação a Bcl-2.
Nas células normais, o aumento da expressão de Bax e a supressão da
proteína Bcl-2, tem sido frequentemente associada a ação da proteína p53 selvagem
na indução da apoptose. Entretanto, nas células malignas, a perda da função ou a
ocorrência de mutação da p53, tem sido relacionada a supressão da Bax e a maior
expressão da proteína Bcl-2 (AMARAL et al., 2010).
Em nossos achados, não foram encontradas correlações significativas entre a
expressão de p53 e as proteínas envolvidas na regulação da apoptose. Para essas
proteínas, os resultados demonstraram apenas a fraca correlação positiva
estatisticamente significante entre a Bcl-2/REG e a Bax/MDM-2.
A correlação positiva entre a Bcl-2/REG pode ser explicada pelo fato do
ativador de proteassoma contribuir para a degradação e redução da função da p53
selvagem. Nessas condições, conforme já foi exposto, espera-se um aumento na
expressão de Bcl-2.
Por sua vez, a correlação positiva entre Bax/MDM-2 observada nesse estudo,
permite sugerir que o acúmulo da proteína p53, ainda que mutada, pode induzir a
transcrição de Bax e MDM-2 nas células tumorais. A indução da Bax pela p53,
possivelmente acontece de modo semelhante ao que ocorre com a do tipo selvagem.
Nessas situações, a provável fuga da apotose das células malignas, seria
concretizada em etapas mais tardias da morte celular programada. Em adição, o
acúmulo de p53 nas células malignas ativaria a região promotora da MDM-2,
induzindo também o aumento da expressão dessa proteína. Essas evidências
ajudariam a explicar porque acontece o aumento da expressão de Bax e MDM-2 em
CELs, frequentemente relatado na literatura.
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7 CONCLUSÕES

Diante da metodologia empregada e mediantes os resultados encontrados, podese concluir que nos CELs orais:

- O ativador de proteassoma REG, bem como as proteínas p53 e Bax são
altamente expressas nas células malignas;
- A proteína MDM-2 é moderadamente expressa nas células malignas, enquanto
que a Bcl-2 apresenta baixa imunopositividade nesse tipo de lesão;
- A expressão de REG, MDM-2 e Bax nos CELs provavelmente ocorre em resposta
ao acúmulo de p53 no núcleo das células malignas e não em razão de eventos
independentes;
- O REG e a MDM-2 agem em prol da degradação da p53, porém, pouco
contribuem para a eliminação de p53 mutada, possivelmente em decorrência da
presença de alterações na sua estrutura;
- O REG pode influenciar na regulação da apoptose das células malignas, uma
vez que esse ativador de proteassoma foi significativamente correlacionado a
expressão de Bcl-2;
- A redução da expressão de REG pode contribuir para a progressão tumoral, uma
vez

que

foram

observados

percentuais

significativamente

menores

de

imunopositividade desse ativador de proteassoma nos tumores de alto grau
histológico de malignidade e com metástase linfonodal;
- A expressão de REG apresentou tendência para ser aumentada nas lesões em
estágios clínicos iniciais e que os pacientes tiveram remissão completa da doença.
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Apêndice A – Ficha para a coleta dos dados
COLETA DOS DADOS CLÍNICOS

NÚMERO DE
REGISTRO

PRESENÇA
OU
AUSÊNCIA
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METÁSTASE

SEXO

IDADE

RAÇA

FATORES DE
RISCO

DESFECHO DO CASO

ESTADIAMENTO
(TNM)
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ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA
NÚMERO
DE
REGISTRO

GRAU DE
CERATINIZAÇÃO

POLIMORFISMO
NUCLEAR

PADRÃO
DE
INVASÃO

INFILTRADO
INFLAMATÓRIO

ESCORE
TOTAL

GRADAÇÃO HISTOLÓGICA
(BRYNE, 1998)
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ESTUDO IMUNOISTOQUÍMICO
NÚMERO
DE
REGISTRO

CAMPO 1
Positivas

Negativas

CAMPO 2
Positivas

Negativas

CAMPO 3
Positivas

ANTICORPO AVALIADO: ( ) REGγ

Negativas

( ) P53

CAMPO 4
Positivas

( ) BCL-2

Negativas

CAMPO 5
Positivas

Negativas

( ) MDM-2 ( ) BAX

VALOR FINAL
% (POSITIVAS)
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Apêndice B – Gráficos com informações complementares

Figura 15 - Gráficos box-plot ilustrando a distribuição dos percentuais de imunopositividade
para REG e p53 de acordo com os parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.
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Figura 16 - Gráficos box-plot ilustrando a distribuição dos percentuais de imunopositividade
para p53 e MDM-2 de acordo com os parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.
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Figura 17 - Gráficos box-plot ilustrando a distribuição dos percentuais de imunopositividade
para Bax e Bcl-2 de acordo com os parâmetros clínico-patológicos. Natal, RN – 2017.

Fonte: Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral/ UFRN.
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ANEXO
Anexo A – Parecer do CEP da LNRC
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