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RESUMO 

O carcinoma epidermóide é a neoplasia maligna mais comum na cavidade oral, representando 

mais de 90% das malignidades nesta localização. As cicloxigenases (COX’s) são enzimas 

chave no metabolismo do ácido aracdônico e síntese de prostaglandinas, sendo expressas 

basicamente sob duas formas: uma constitutiva (COX-1) e uma induzida (COX-2). Níveis 

elevados na expressão da COX-2 têm sido implicados na patogênese e progressão tumoral em 

diversos tipos de câncer em humanos, incluindo o carcinoma epidermóide oral, alguns dos 

quais sugerindo uma possível interação entre a COX-2 e a proteína expressa pelo gene 

supressor tumoral p53, mutado em mais de 50% de todos cânceres humanos. O propósito da 

presente pesquisa consistiu em analisar a correlação entre a expressão de COX-2 e p53, em 

nível de proteína, bem como avaliar a diferença na expressão destas duas proteínas em relação 

ao grau histológico de malignidade. Para tal, foram selecionados 34 casos de carcinoma 

epidermóide oral, os quais foram classificados de acordo com o sistema de gradação 

histológica de malignidade proposto por Bryne (1998) e cujos índices de positividade para 

COX-2 e p53 foram avaliados através da técnica imuno-histoquímica. O resultados revelaram 

que a COX-2 esteve expressa em níveis elevados na maior parte dos espécimes analisados, 

embora não se tenha verificado correlação estatisticamente significativa entre os IP’s da 

COX-2 e da p53 (p>0,05), tampouco diferença estatisticamente significativa entre a expressão 

destas proteínas entre tumores de alto e baixo grau de malignidade (p>0,05). 

Interessantemente, foi detectada a expressão da COX-2 e da p53 em fragmentos de epitélio 

oral displásico, nas camadas basal e parabasal, adjacentes ao tumor. A ausência de correlação 

estatística entre a expressão das proteínas COX-2 e p53 não descarta a existência de uma 

relação entre as mesmas, podendo refletir a diversidade de vias regulatórias entre ambas, os 

diferentes efeitos inibitórios diretos e indiretos da COX-2 sobre a p53, bem como os inúmeros 

mecanismos de ativação da COX-2 e o estado mutacional do gene p53. Conclui-se ainda que 

a elevada expressão da COX-2 observada em carcinomas epidermóides orais sugere um papel 

desta proteína dentro dos processos de patogênese e evolução tumoral desta neoplasia 

maligna. 

Palavras-chave: Cicloxigenase-2, p53, carcinoma epidermóide oral, gradação histológica de 

malignidade imuno-histoquímica. 
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SUMMARY 

Squamous cell carcinoma is the most common malignant neoplasm in the oral cavity, 

accounting for more than 90% of all malignancies in this location. Cyclooxygenases (COX‘s) 

are key enzymes on arachidonic acid metabolism and prostaglandin synthesis, being 

expressed basically in two forms: the constitutive (COX-1) and the inducible (COX-2). 

Increased levels on the expression of COX-2 have been implicated in the pathogenesis tumor 

progression of various forms of human cancer, including oral squamous cell carcinoma, some 

of what suggesting a possible interaction between COX-2 and the protein expressed by the 

tumor suppressor gene p53, mutated in more than 50% of all human cancers. The mean of the 

present research consisted in analyze the correlation between the expression of COX-2 and 

p53, at the protein level, as well as evaluate the difference on the expression of these two 

proteins with the histological grading of malignancy. 34 cases of oral squamous cell 

carcinoma were selected and graded according to the histological grading system proposed by 

Bryne (1998) and the labeling indexes (LI’s) for COX-2 and p53 evaluated using 

immunohistochemistry method. The results revealed that COX-2 was expressed in increased 

levels in most of the specimens, although there was no statistic significant correlation between 

LI’s from COX-2 and p53 (p>0.05), and there were no statistical differences on the 

expression of these proteins between tumors of high and low grade of malignancy (p>0.05). 

Interestingly, the expression of COX-2 and p53 was detected in fragments of dysplastic oral 

epithelium adjacent to tumor areas, on basal and suprabasal layers. The absence of statistical 

correlation between the expression of COX-2 and p53 proteins do not rule ot the existence of 

a relation between them, were it may reflect the diversity of regulatory pathways between 

both, different direct and indirect inhibitory effects of COX-2 over p53, as well as the wide 

range of activation macheenisms for COX-2 and mutational status of the p53 gene Another 

conclusion point that the increased expression of COX-2 observed in oral squamous cell 

carcinomas suggest a role for this protein in the processes of pathogenesis and tumoral 

evolution of this malignant neoplasm. 

Key words: Cyclooxigenase-2, p53, oral squamous cell carcinoma, histological grading of 

malignancy, immunohistochemistry 
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer oral constitui um problema de saúde pública a nível mundial, principalmente 

na Índia e em certos países da Ásia, onde o carcinoma de células escamosas, também 

conhecido como carcinoma epidermóide, representa cerca de 95% dos cânceres neste sítio 

anatômico (RAMOS et al., 1997). No Brasil, é o 6º mais incidente em homens e o 8º entre as 

mulheres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCA, 2003). Apesar das várias pesquisas 

desenvolvidas e dos recentes avanços nos procedimentos cirúrgicos, radioterápicos e 

quimioterápicos, a sobrevida dos pacientes portadores desta doença continua baixa, já que 

cerca de 40% destes morrem pela incapacidade de controle loco-regional da doença e 24% a 

50% desenvolvem metástases à distância (MOORE et al., 2000; RAMALHO et al., 2002). 

Dentro deste contexto, fazem-se necessárias pesquisas para identificação de 

indicadores que possam revelar o verdadeiro potencial de agressividade dessa doença, 

possibilitando o desenvolvimento de novas modalidades de tratamento mais eficazes tanto 

para o câncer primário como para o desenvolvimento de tumores secundários, já que os 

parâmetros clínicos e patológicos disponíveis ainda são insuficientes para determinação do 

comportamento biológico do carcinoma epidermóide oral. Tal afirmação se justifica quando 

se observa pacientes com estadiamento clínico e diferenciação histológica semelhantes e, em 

contraparte, cursos clínicos e tempo de sobrevida diferentes (SUDBØ, REITH, 2005).

Recentemente, inúmeros estudos relatam o papel da cicloxigenase-2 dentro do 

processo de carcinogênese em diversos tumores humanos. As cicloxigenases são enzimas 

envolvidas no metabolismo do ácido aracdônico e são subdivididas em: tipo 1 (COX-1) e tipo 

2 (COX-2) (RISTIMAKI et al., 1997; HIDA et al., 1998; MOHAN, EPSTEIN, 2003). 

Pesquisas indicam que a COX-2 está envolvida em várias etapas da carcinogênese, 

como na proliferação celular, redução das taxas apoptose e promoção da angiogênese tumoral 
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(TSUJII et al., 1998), especialmente nos eventos que envolvem os estágios iniciais (YU et al., 

2003). A expressão de COX-2 em níveis elevados já foi detectada em vários cânceres 

humanos, incluindo carcinomas de estômago, esôfago, pulmão, cólon, cérebro e  de cabeça e 

pescoço (RITIMAKI et al., 1997; WILSON et al., 1998; HIDA et al., 1998). 

A quimioprevenção do câncer através do uso de inibidores específicos da COX-2 em 

lesões com potencial para transformação maligna de vários órgãos humanos e a redução de 

tamanho em tumores malignos induzidos em ratos reforçam a hipótese de que a COX-2 é um 

alvo promissor para futuros agentes quimioterápicos que possam auxiliar no tratamento e 

prevenção do câncer (MOLINA et al., 1999). 

Alguns estudos in vitro sugerem que o tipo selvagem do p53, gene supressor tumoral 

freqüentemente mutado ou inativado na maioria das neoplasias malignas, possui a capacidade 

de inibir a expressão do gene COX-2, bloqueando a ação das prostaglandinas sobre a 

proliferação celular e apoptose. A expressão do p53 está relacionada ao controle do ciclo 

celular e mutações neste gene estão reconhecidamente envolvidas nos estágios iniciais da 

carcinogênese (SUBBAMARAIAH et al., 1999; YU et al., 2003). 

Com base neste contexto, constitui objetivo desta pesquisa avaliar a correlação entre a 

expressão imuno-histoquímica da COX-2 e da p53, bem como verificar a relação da 

expressão destas proteínas com os diferentes graus histológicos de malignidade do carcinoma 

epidermóide oral. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Na atualidade, mais de 300.000 novos casos de câncer oral são diagnosticados 

anualmente em todo mundo, dos quais cerca de 95% são carcinomas epidermóides (SUDBØ 

et al., 2003a; SUDBØ, REITH, 2005). 

Os carcinomas da cavidade oral encontram-se entre os 10 tipos de câncer mais 

comuns, correspondendo à cerca de 3 a 5% de todas as malignidades (BETTENDORF, 

PIFFKO, BANKFALVI, 2004). Dados da Agência Internacional para Pesquisa do Câncer, 

indicam que aproximadamente 170.000 homens e 97.000 mulheres são portadores de câncer 

oral, dos quais o carcinoma epidermóide é o mais prevalente (YE et al., 2004). O Brasil ocupa 

o 4º lugar em incidência no mundo, estimando-se que cerca de 10% dos tumores malignos em 

brasileiros localizam-se na boca, acometendo mais homens do que mulheres, ambos com 

idade acima de 60 anos (Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde, 2003). 

A etiologia do carcinoma epidermóide é multifatorial, envolvendo tanto fatores 

intrínsecos, como alterações genéticas, deficiências nutricionais, hereditariedade e 

imunossupressão, quanto fatores extrínsecos, que incluem radiação solar, tabaco, álcool, e 

alguns vírus. Dentro da carcinogênese, tais fatores contribuem para um desfecho comum, o 

acúmulo de alterações genéticas (YU et al., 1999; ABDO, 2001; UOBE et al., 2001; 

SWEENEY et al., 2002; NAGPAL, BIBHU, 2003).  

A carcinogênese oral também constitui um processo multifocal complexo que envolve 

a participação de campos de carcinogênese multiclonais e disseminação clonal intra-epitelial, 

sendo muitas vezes responsável pelo aparecimento de segundos tumores primários, limitando 

a eficácia do tratamento local para o carcinoma epidermóide oral (SUDBØ, REITH, 2005). 
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Muitas das alterações genéticas, epigenéticas e fenotípicas encontradas na 

carcinogênese oral envolvem a ativação de vias de sinalização metabólicas que conferem às 

células características que propiciam sua proliferação e sobrevivência (ROSE et al., 2000; 

SUDBØ et al., 2003a). 

O fumo e o álcool são os maiores fatores de risco no desenvolvimento desta neoplasia 

(LA VECCHIA et al., 2004). O tabaco, fumado ou mascado, pode atuar isoladamente ou estar 

associado ao consumo de álcool, estando bem documentado que o risco para o 

desenvolvimento da carcinogênese aumenta proporcionalmente com a quantidade de cigarros 

consumidos, havendo um efeito multiplicativo quando associado ao uso do álcool, que exerce 

efeito sinérgico ao do tabaco quando ambos são utilizados de maneira concomitante 

(ALLISON, 2002; BRAD, COLE, 2002; GREENWOOD et al., 2003). 

A exposição excessiva ou prolongada ao componente ultravioleta da radiação solar 

está relacionada ao desenvolvimento do câncer de lábio inferior, acometendo principalmente 

agricultores e pessoas de pele clara com tendência a se bronzear facilmente (NEVILLE et al., 

2004; REGEZZI, SCIUBBA, 2000). 

A carcinogênese está associada ao efeito acumulativo de alterações genéticas em um 

processo de reações em cadeia. Sabe-se que nas neoplasias, a proliferação celular é excessiva 

e autônoma em decorrência de danos no DNA, bem como falhas no seu reparo durante o ciclo 

celular. Com a evolução do processo, as células neoplásicas posteriormente invadem os 

tecidos linfáticos regionais e desenvolvem metástases (KUFFER, LOMBARDI, 2002; 

NAGPAL, DAS, 2003). 

Inúmeros estudos relatam elevada expressão, supressão e/ou mutações em genes, bem 

como ausência ou superexpressão de proteínas relacionadas ao ciclo celular, apoptose, 

angiogênese, fatores de crescimento e citocinas durante o processo de carcinogênese. 

Entretanto, os exatos eventos moleculares e bioquímicos relacionados ao papel crítico da 
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carcinogênese oral não estão completamente esclarecidos (ROSE et al., 2000; IBRAHIM et 

al., 2003). 

Conforme relatou Schilephake (2003), a caracterização do processo neoplásico através 

de marcadores pode auxiliar na compreensão do comportamento biológico dos carcinomas 

epidermóides orais, ajudando a estimar prognóstico, bem como no desenvolvimento de novas 

drogas terapêuticas. 

A despeito dos avanços no desenvolvimento de procedimentos cirúrgicos, radioterapia 

e quimioterapia, poucas mudanças ocorreram quanto a sobrevida e mortalidade associados a 

pacientes portadores de carcinomas que acometem o sistema aerodigestivo superior (ROSE et 

al., 2000; YAMAMOTO et al., 2003). 

Autores diversos revelam a preocupante informação de que a incidência desta doença 

vem aumentando cada vez mais, mesmo entre indivíduos mais jovens, em uma proporção que 

não pode ser explicada apenas pela exposição a fatores de risco conhecidos (SUDBØ et al., 

2003a). 

As altas taxas de mortalidade estão em parte associadas a fatores como o estágio da 

doença no momento do diagnóstico e a exposição a carcinógenos potenciais particularmente 

relacionados às altas taxas de recorrência. A tendência de “cancerização em campo” 

observada em carcinomas epidermóides orais é um fator de risco para desenvolvimento de 

segundos tumores primários (MOHAN, EPSTEIN, 2003; YAMAMOTO et al., 2003). 

Segundo Neville et al. (2004), esta neoplasia pode mostrar-se clinicamente como uma 

lesão exofítica, de superfície irregular ou papilar, de coloração normal, vermelho ou branca, 

ou também como uma lesão endofítica, ulcerada ou não, onde a úlcera exibe geralmente 

formato irregular e bordas elevadas, acometendo principalmente a língua e lábio inferior, 
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embora também afete outros sítios orais, como assoalho bucal, mucosa jugal, gengiva e palato 

(MAGRINI et al., 2000; PEREIRA. 2001). 

A maioria dos carcinomas de células escamosas é constituída de lesões bem ou 

moderadamente diferenciadas. Geralmente são evidentes pérolas de ceratina e ceratinização 

individual das células, hipercromatismo nuclear, pleomorfismo nuclear, presença de figuras 

de mitose, perda da relação núcleo-citoplasma, que podem variar consideravelmente em 

proporção de um tumor para outro. Morfologicamente, as células neoplásicas malignas estão 

dispostas sob a forma de lençóis, ninhos, ilhotas e cordões, ou mesmo na forma de pequenos 

grupamentos celulares e células individualizadas disseminados, que invadem a lâmina própria 

e demais estruturas subjacentes. Geralmente, à volta dos ninhos de células tumorais, é 

encontrada uma resposta inflamatória significativa, constituída predominantemente por 

linfócitos e plasmócitos (REGEZI, SCIUBBA, 2000, NEVILLE et al., 2004). 

As lesões localizadas no lábio inferior geralmente estão associadas a um bom 

prognóstico, devido ao seu alto grau de diferenciação e baixa freqüência de metástases. Já o 

carcinoma epidermóide de língua usualmente apresenta pouca diferenciação histológica, 

evolução clínica rápida e metástases precoces, sendo uma lesão de prognóstico reservado 

quando comparada aos carcinomas epidermóides de outros sítios orais (GERVÁSIO et al., 

2001; IZARZUGAZA, ESPARZA, AGUIRRE, 2001). 

Segundo relatos de Nithya et al. (2003), a língua é a localização mais freqüentemente 

acometida pelo carcinoma epidermóide oral, estando associada a baixas taxas de sobrevida e a 

altas incidências de desenvolvimento de metástases regionais para linfonodos cervicais já que, 

na avaliação destes autores, observou-se que 34% a 50% dos pacientes com tumores de 

pequenas dimensões e cerca de 62,3% dos pacientes acometidos por tumores de dimensões 

maiores desenvolviam metástases, indicando a localização e o tamanho da lesão como fortes 

parâmetros para sobrevivência e prognóstico. 
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O princípio fundamental que rege o tratamento do câncer é a erradicação da doença 

com máxima preservação do órgão acometido sem que haja prejuízo na terapêutica. Dentre as 

inúmeras modalidades de tratamento, a remoção cirúrgica com margem de segurança, a 

radioterapia e a quimioterapia são as mais amplamente difundidas. A radioterapia e a 

quimioterapia, contudo, por vezes mostram-se ineficazes em virtude da resistência de alguns 

tumores (NEVILLE et al., 2004).  

Para Raybaud-Diogene et al. (1997), o planejamento do tratamento do câncer de boca 

depende de fatores como, tamanho e localização do tumor primário, presença de metástases 

locais ou à distância, características histológicas e condições físicas do paciente. 

Objetivando-se avaliar o comportamento biológico do carcinoma epidermóide, foram 

criados os sistemas de estadiamento. O estadiamento clínico foi primeiramente desenvolvido 

pelo francês Pierre Denoix entre os anos 1943 e 1952, sendo denominado de sistema TNM, 

classificando a doença conforme os critérios clínicos tamanho (T), extensão local (N) e 

desenvolvimento de metástases regionais e ou à distância (M) (CARINCI et al., 1998). 

Tal sistema é a forma mais difundida e mais utilizada na tentativa de estabelecer o 

planejamento do tratamento e avaliar clinicamente o prognóstico de pacientes acometidos 

pelo carcinoma epidermóide oral (CARINCI, 1998).  

Para Hiratsuka et al. (1999) o sistema TNM representa o parâmetro prognóstico mais 

exato. De acordo com Pugliano et al. (1999), os principais objetivos deste são: auxiliar no 

planejamento e avaliação dos resultados do tratamento, fornecer alguma indicação do 

prognóstico, facilitar troca de informações entre centros de tratamento e contribuir na 

investigação contínua de cânceres humanos.  

O TNM baseia-se na suposição de que pequenos tumores sem metástases têm melhor 

prognóstico que tumores maiores com metástases, embora seja relatado que nem todos os 
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tumores com o mesmo grau de estadiamento clínico mostram padrões de crescimento e 

prognóstico semelhantes, reforçando a necessidade de outros métodos para avaliação 

prognóstica (PUGLIANO et al., 1999). 

Com o intuito de se estabelecer critérios histopatológicos que fornecessem parâmetros 

auxiliares na determinação do comportamento biológico do carcinoma epidermóide, diversos 

sistemas de gradação histopatológica de malignidade (SGHM) foram propostos. Os SGHM 

para o carcinoma epidermóide oral constituem um recurso microscópico que visa classificar a 

lesão de acordo com o grau de diferenciação celular, no intuito de fornecer subsídios que 

possibilitem a interpretação da agressividade do tumor (MARTINS NETO, 1999). 

Várias gradações histológicas de malignidade foram desenvolvidas por diversos 

autores tais como, Broders (1940), Jakobsson et al. (1973), Organização Mundial da Saúde 

(1971), Anneroth, Batsakis e Luna (1987) e Bryne (1998), visando estabelecer critérios de 

prognóstico a partir de alguns achados morfológicos como: grau de ceratinização, 

pleomorfismo nuclear, número de mitoses, padrão de invasão e infiltrado inflamatório 

(DANTAS, 2000). 

O estabelecimento do prognóstico da doença a partir do estadiamento clínico e 

gradação histológica de malignidade permanece ainda um fato controverso (PIFFKÓ, 1995). 

A identificação de fatores biológicos os quais determinem a sobrevida ajudaria no 

planejamento de estratégias terapêuticas efetivas (PANDE et al., 2002; SCHILIEPHAKE, 

2003). 
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2.2. SISTEMAS DE GRADAÇÃO HISTOLÓGICA DE MALIGNIDADE 

Ao longo da história, numerosos estudos têm buscado uma correlação entre as 

características histopatológicas do carcinoma epidermóide oral e seu comportamento 

biológico. 

Durante muitos anos, diferentes sistemas de gradação, em especial o TNM, têm sido 

utilizados para estimar clinicamente o prognóstico e a resposta do carcinoma epidermóide oral 

ao tratamento. Neste sentido, o tamanho (T) tem representado um fator prognóstico 

relativamente confiável. Contudo, em muitos pacientes classificados como estágio I ou II, e 

tratados como tais, acabam vindo a óbito em decorrência da doença (BRYNE, 1991). Talvez, 

nestes casos, a associação de critérios clínicos e citomorfológicos constitua um recurso mais 

preciso na tentativa de predizer o comportamento biológico do carcinoma epidermóide oral e 

no estabelecimento de estratégias mais eficazes de tratamento (DANTAS, 2000). 

Os primeiros estudos datam de 1920 e 1927, quando Broders elaborou o primeiro 

sistema de gradação histológica de malignidade (SGHM) para o carcinoma epidermóide oral. 

Esta classificação era baseada na proporção entre células diferenciadas e células 

indiferenciadas ou anaplásicas, bem como o grau de ceratinização individual e formação de 

pérolas de ceratina dentro das áreas menos diferenciadas dos espécimes, onde os tumores 

eram classificados como bem diferenciados (Grau I), moderadamente diferenciados (Grau II), 

pouco diferenciados (Grau III) ou indiferenciados (Grau IV) (BRODERS, 1920; BRODERS, 

1927; BRYNE, 1991; MARTINS NETO, 1999).  

No início da década de 70, um estudo conduzido por Eneroth et al. (1972) demonstrou 

através da análise de 123 casos de carcinoma epidermóide primários que tumores pobremente 

diferenciados e de padrão de crescimento difuso exibiam uma maior incidência de metástases 
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quando comparados a tumores bem diferenciados (ANNEROTH, BATSAKIS, LUNA, 1987; 

MARTINS NETO, 1999). 

No ano seguinte, Jakobsson et al. (1973) desenvolveram um sistema de gradação 

multifatorial para a classificação histológica e gradação de malignidade para carcinomas de 

laringe. Estes autores adotaram oito critérios morfológicos que englobavam tanto parâmetros 

referentes à população de células tumorais quanto à relação tumor-hospedeiro, incluindo 

estrutura, tendência à ceratinização, aberrações nucleares, número de mitoses (fatores 

inerentes ao tumor), bem como modo de invasão, estágio de invasão, resposta inflamatória e 

invasão vascular (fatores inerentes à relação tumor-hospedeiro). Cada um destes parâmetros 

era graduado de 1 a 4 e o somatório dos pontos de cada parâmetro refletiria o grau de 

malignidade, onde quanto maior fosse a soma, maior o grau de malignidade (BRYNE, 1991). 

O fator estrutura refere-se à coesividade das células neoplásicas (lençóis sólidos, 

ninhos e cordões, pequenos grupamentos celulares, células neoplásicas dissociadas 

individualmente); a tendência à ceratinização é utilizada para verificar o grau de diferenciação 

celular (considerando-se que tumores com maior grau de ceratinização apresentariam maior 

grau de diferenciação); o pleomorfismo celular, o aumento da relação núcleo-citoplasma, o 

hipercromatismo, a presença de células multinucleadas, o grau de anaplasia e figuras de 

mitose atípicas eram as características histológicas avaliadas no parâmetro aberrações 

nucleares; o número de mitoses era estimado subjetivamente (a ocorrência de atividades 

mitóticas era esperada em tumores mais agressivos e menos diferenciados); o modo de 

invasão era baseado na integridade da membrana basal, que poderia apresentar margens 

precisas, imprecisas, inexistente, com a presença de pequenos cordões e ninhos ou ainda a 

presença de invasão maciça e difusa do tecido conjuntivo subjacente; o estágio de invasão 

tinha como critério a profundidade e os tipos de estruturas acometidos pela invasão tumoral 

(que variava desde lesões borderline até lesões que envolviam tecido muscular e glândulas 



35

salivares); a invasão vascular era um parâmetro de difícil avaliação, onde se considerava 

como fator de risco a presença de células neoplásicas no interior de vasos sanguíneos; e a 

resposta inflamatória era mensurada de forma que o grau de malignidade era maior quanto 

menor a intensidade do infiltrado inflamatório relacionado à presença tumoral (ANNEROTH, 

HANSEN, 1984). 

Jakobsson et al. (1973), analisando carcinomas de glote, afirmaram que parâmetros 

como o pleomorfismo nuclear, modo de invasão e escore total de malignidade exibiam forte 

associação com o prognóstico e índice de recorrência em 5 anos e que este método de 

graduação poderia mostrar resultados similares ou superiores aos obtidos com a classificação 

TNM (ANNEROTH, BATSAKIS, LUNA, 1987; MARTINS NETO, 1999). 

No mesmo ano, Eneroth e Morberger (1973) aplicaram o sistema criado por Jakobsson 

et al. (1973) em 110 casos de carcinoma epidermóide de palato e observaram uma taxa de 

mortalidade de 7% para tumores classificados como de baixo grau, enquanto esta taxa era de 

93% para aqueles de alto grau de malignidade, independentemente do estadiamento clínico 

(ANNEROTH, BATSAKIS, LUNA, 1987). 

Partindo do mesmo sistema, Lund et al. (1975) modificaram o modo de avaliação do 

grau de malignidade, definindo o escore histológico total de malignidade como o somatório 

do total de pontos de cada parâmetro dividido pelo número de parâmetros. Examinando 49 

casos de carcinoma epidermóide de língua, os mesmos autores verificaram uma correlação 

estatisticamente significativa entre a freqüência da ocorrência de metástases em linfonodos 

regionais de pacientes T1 e T2, embora não tenha sido observada qualquer relação com a taxa 

de mortalidade ou estadiamento clínico (MARTINS NETO, 1999). 

Ulteriormente, Crissman et al. (1984) criaram novas modificações no sistema de 

Jakobsson et al. (1973), reunindo os parâmetros “invasão vascular”, “estrutura” e “modo de 

invasão” em um único parâmetro, o “padrão de invasão”, que refletia a coesividade e 
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diferenciação das células neoplásicas, bem como seu arranjo no estroma. Os mesmos autores 

constataram que tumores com pior prognóstico apresentavam células neoplásicas dispostas 

em pequenos grupos ou de forma isolada (BRYNE, 1991; DANTAS, 2000).  

Anneroth, Batsakis e Luna (1986), avaliaram a correlação entre o sistema de gradação 

histológica de malignidade proposto por Jakobsson (1973) e modificado por Anneroth e 

Hansen (1984), o grau de estadiamento clínico de acordo com o sistema TNM e o 

prognóstico. Para tal, foram analisados 89 casos de carcinoma epidermóide localizados em 

assoalho bucal de pacientes em estágios clínicos iniciais, nos quais houve uma correlação 

estatisticamente significativa entre os escores totais de malignidade com o estadiamento 

clínico, o índice de recorrências e a morte causada pela presença de tumores primários. 

No ano seguinte, Anneroth, Batsakis e Luna (1987), a partir de uma extensa revisão da 

literatura, identificaram inúmeros fatores que influem na avaliação da eficácia dos sistemas de 

gradação histológica de malignidade, como o tipo de terapia instituída, a diferença de critérios 

quanto à avaliação dos parâmetros histológicos, a escassez de parâmetros quantitativos, a 

representatividade dos espécimes obtidos em biopsias incisionais, ao comprometimento de 

margens em biopsias excisionais, o envolvimento prévio de linfonodos regionais, deficiências 

histotécnicas, as variações nos procedimentos técnicos entre diferentes laboratórios e à 

limitação bidimensional da microscopia óptica. Na mesma publicação, os autores propõem 

uma nova variação do sistema de gradação histológica de malignidade baseado na soma dos 

escores de apenas seis critérios: grau de ceratinização, pleomorfismo nuclear, número de 

mitoses (por campo de maior aumento), estágio de invasão, padrão de invasão e intensidade 

do infiltrado linfoplasmocitário, mensurados somente nas áreas menos diferenciadas do 

espécime. 

Bryne et al. (1989) desenvolveram modificações importantes no sistema de gradação 

idealizado por Anneroth, Batsakis e Luna (1987), excluindo o parâmetro estágio de invasão 
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devido ao fato de que muitas biopsias não contêm espécimes representativos para a avaliação 

do mesmo. Entretanto, a maior modificação proposta por Bryne et al. (1989) foi a realização 

da gradação nos segmentos histológicos que representassem o front invasivo da lesão, com 

base no fato de que esta região contém células que exibem maior probabilidade de 

desenvolver metástases e representam a área mais invasiva do tumor. O mesmo estudo mostra 

ainda que o sistema de gradação proposto por Bryne et al. (1989) é superior ao sistema 

proposto por Broders (1927) como indicador prognóstico para o carcinoma epidermóide oral. 

Bryne (1991) realizou uma revisão acerca de fatores prognósticos capazes de 

complementar o estadiamento clínico (TNM), constatando o valor prognóstico adicional de 

inúmeras técnicas, incluindo: gradações histológicas no front invasivo da lesão, estudos 

morfométricos e estereológicos do volume de células neoplásicas; identificação de conteúdos 

aberrantes de DNA, a exemplo das aneuploidias em células de áreas invasivas e metastáticas; 

a utilização de marcadores imuno-histoquímicos de proliferação celular; a amplificação de 

oncogenes decorrentes de mutações, como aberrações cromossômicas; marcadores 

imunológicos, sorológicos, entre outros. 

Ao analisar 61 casos de carcinoma epidermóide de assoalho bucal, Bryne et al. (1992) 

confirmaram a alta reprodutibilidade, semelhante à observada em estudos com o TNM, e 

valor prognóstico independente da gradação histológica de células invasivas, apesar dos 

problemas com a representatividade dos espécimes. Os autores constataram ainda o fato de 

que o valor prognóstico e a reprodutibilidade do sistema de gradação baseado no front

invasivo aumentaram com a exclusão do parâmetro número de mitoses, sugerindo a 

eliminação deste parâmetro, dada a discordância inter-observadores, variações no tamanho de 

campos de maior aumento em diferentes microscópios e devido à própria heterogeneidade das 

células neoplásicas. Neste estudo, carcinomas com escores totais compreendidos entre os 
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intervalos: de 4 a 8, de 9 a 12 e de 13 a 16 eram considerados, respectivamente, como bem 

diferenciados, moderadamente diferenciados e pouco diferenciados. 

Em um estudo de revisão, Bryne (1998) simplifica este sistema de gradação 

histológica de malignidade, excluindo o parâmetro número de mitoses e analisando apenas 

dois parâmetros associados à população de células tumorais (grau de ceratinização e 

pleomorfismo nuclear) e dois associados à relação tumor-hospedeiro (padrão de invasão e 

infiltrado linfoplasmocitário). Nesta publicação, a autora ratifica a importância da gradação 

histológica das células pertencentes ao front invasivo, já que a maioria das interações 

moleculares cruciais para a progressão do carcinoma epidermóide, como a perda de moléculas 

de adesão intercelular, aumento da taxa de proliferação celular, perda da diferenciação, 

secreção de enzimas proteolíticas, migração celular, aumento da angiogênese, alterações na 

relação célula-matriz extracelular, interações com o sistema imunológico são mais 

proeminentes nesta porção do tumor.  

Dantas (2000) realizou um estudo comparativo entre a gradação histológica 

preconizada por Anneroth, Batsakis e Luna (1987) e o estadiamento clínico TNM, onde não 

verificou qualquer correlação estatisticamente significativa entre estes, onde o TNM mostrou 

melhor efetividade como fator prognóstico. 

Sawair et al. (2003) evidenciaram que a gradação baseada no front invasivo era 

fidedigna e útil como fator prognóstico para carcinomas epidermóides orais, embora tenham 

constatado uma maior precisão prognóstica quando da associação entre a gradação histológica 

e TNM. 

Silveira (2004) não encontrou qualquer correlação significativa entre a gradação 

histológica de malignidade proposta por Bryne (1998), o estadiamento clínico e a expressão 

imuno-histoquímica de inúmeras citoqueratinas com características clínicas como a taxa de 

sobrevida.   
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2.3. p53: ESTRUTURA E FUNÇÃO 

O p53 é um gene supressor tumoral que monitora e regula o ciclo celular, fazendo com 

que a célula responda de maneira apropriada diante do stress e danos genéticos aos quais é 

exposta, sendo conhecido como “guardião do genoma”  (LIU et al., 2005). 

O p53 foi primeiramente identificado em 1979 como uma proteína que se ligava ao 

antígeno T de vírus de símios (SV40) e que se acumulava no núcleo de células neoplásicas 

malignas. Durante boa parte da década de 80, o p53 foi considerado como um proto-oncogene 

e, a partir do início da década de 90, como supressor tumoral, comumente perdido ou mutado 

em cerca de 50% de todos os cânceres e em mais de 80% dos carcinomas epidermóides orais, 

quando presenciou-se um aumento substancial de pesquisas quanto à função do p53 e seu 

papel na tumorigênese (MISHIMA, INOUE, HAYASHI, 2002; HOFSETH, HUSSAIN, 

HARRIS, 2004). 

O gene p53 do tipo selvagem está localizado no braço curto do cromossomo 17 (17p) 

e codifica uma proteína de 53 Kd, cuja expressão está envolvida no controle de múltiplos 

eventos celulares, tais como regulação do ciclo celular, apoptose, senescência celular, reparo 

do DNA, diferenciação celular, amplificação de genes, recombinação de DNA, segregação 

cromossômica e angiogênese por meio de mecanismos que incluem a ativação trascricional ou 

inibição da expressão de inúmeros genes-alvo (MISHIMA, INOUE, HAYASHI, 2002; 

SWAMY, HERZOG, RAO, 2003; GRÖSCH et al., 2005; LIU et al., 2005). 

O gene p53 exibe predominantemente uma forma tetramérica e possui basicamente 

três regiões: uma região C-terminal, associada a funções como a oligomerização (ou 

tetramerização) e ligação a seqüências inespecíficas de DNA; uma região central, responsável 

pela ligação da molécula a seqüências específicas de DNA a qual contém uma seqüência 
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espaçada de cinco aminoácidos altamente conservados, enumerados de I a V; e uma região N-

terminal, intimamente relacionada com a função de ativação transcricional (GOTTLIEB, 

OREN, 1996; ROSE et al., 2000; MOLL, ERSTER, ZAIKA, 2001; VOUSDEN, 2002). 

A proteína p53 geralmente tem uma meia-vida curta, em torno de 20 minutos, em 

células não expostas a stress genético, devido a sua associação com a proteína codificada pelo 

gene Mdm-2 (Muryne Double Minute-2), que degrada a p53 (LIU et al., 2005). 

Em condições de normalidade, o complexo p53/MDM-2 inativa a quinase C-Jun-N-

terminal, uma proteína responsável pela instabilidade constitutiva da p53. Em condições de 

stress, a região N-terminal da p53 é liberada, permitindo que esta proteína seja fosforilada e 

posteriormente acetilada por meio de outras quinases a resíduos de serina e treonina, levando 

à estabilização e acúmulo desta proteína, bem como sua ligação a seqüências de DNA, 

resultando na ativação ou inativação trascricional de domínios de transativação com 

seqüências específicas relacionadas ao ciclo celular e apoptose (VOUSDEN, 2002; GRÖSCH 

et al., 2005). 

Estas modificações pós-tradução, modificam a conformação estrutural da p53, 

causando a liberação da MDM-2 e permitindo meia-vida mais longa à p53 e sua atuação como 

fator de transcrição (BERTRAM, 2001). 

Em células normais, que expressam níveis baixos de p53, a presença de estímulos que 

causem algum tipo de stress intracelular, como hipóxia, danos no DNA, ativação de 

oncogenes, insuficiência de nucleotídeos para síntese de DNA, choque térmico, exposição ao 

óxido nítrico e radiação ultravioleta, leva rapidamente à fosforilação e aumento dos níveis de 

p53. O aumento na expressão desta proteína está principalmente relacionado a mecanismos 

pós-tradução e, em menor proporção, a alterações nas taxas de transcrição ou a aumentos na 

tradução de RNAm do p53 (GRÖSCH et al., 2005; LIU et al., 2005). 
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A função da p53 sobre a paralisação e controle do ciclo celular está associada a sua 

ação em determinados checkpoints onde é verificada a ordem seqüencial ideal dos eventos 

que antecedem a fase S de replicação do DNA, especialmente nas fases G1 e, em menor 

proporção na fase G2, garantindo a estabilidade genética durante a divisão celular. Ainda não 

há um entendimento completo sobre o mecanismo pelo qual o p53 detecta o dano, embora 

existam evidências de que as quinases dos checkpoints do ciclo celular, Chk2/hCds1, quando 

em contato com o DNA danificado, adquirem uma forma ativada e fosforilam o p53 nos 

resíduos serina 20, resultando na disjunção do complexo p53/MDM-2 (MOLL, ERSTER, 

ZAIKA, 2001; HAN et al., 2002; VOUSDEN, 2002). 

Na presença da forma selvagem do p53, a forma selvagem ativada de Chk2/hCds1 

causa a paralisação do ciclo celular na fase G1, pois estudos experimentais com Chk2/hCds1 

inativados em camundongos knockout mostraram uma inabilidade da célula em exibir uma 

resposta do p53 à irradiação. Até o presente momento, não está claro se estas quinases dos 

checkpoints detectam o dano genético por si só ou se elas respondem a alguma via de 

sinalização adicional (BERTRAM, 2001; MOLL, ERSTER, ZAIKA, 2001; VOUSDEN, 

2002). 

Quando é detectado algum dano ao DNA celular, o aumento da expressão do p53 

ocasiona uma interrupção no ciclo celular (geralmente na transição entre as fases G1 e S), 

induzindo ao reparo do material genético e, uma vez finalizado este reparo, a célula volta ao 

seu ciclo de divisão normal (BOUCK, 1996; GRÖSCH et al., 2005).  

A ativação do p53 resulta em uma transcrição aumentada de diversos genes 

envolvidos no reparo de DNA, paralisação do ciclo celular na fase G1 e apoptose. Os eventos 

que abrangem os dois últimos eventos são os melhor compreendidos (ROSE et al., 2000), 

Estudos experimentais baseados na deleção do gene Gadd45 revelam que a ativação 

deste gene pela p53 resulta na produção de uma proteína (GADD45) capaz de reconhecer a 
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cromatina em estado alterado ou de desestabilização das interações histona-DNA através da 

ligação direta com as quatro histonas centrais. O resultado esperado é um acesso facilitado das 

proteínas envolvidas com o reparo ao DNA danificado. A GADD45 parece exercer ainda uma 

função adicional que envolve a parada do ciclo celular na fase G2, provavelmente devido a 

sua associação direta com a proteína Cdc-2, dissociando o complexo protéico Cdc2-ciclina B1 

(BERTRAM, 2001; MOLL, ERSTER, ZAIKA, 2001; HAN et al., 2002).  

A p53 também exerce ativação transcricional sobre a expressão do gene p21, o qual é 

capaz de se ligar a diversas quinases ciclina/Cdk e inibir a fosforilação da proteína Rb, 

impedindo a transição da fase G1 para S. Portanto a parada do ciclo celular induzida pelo p53 

confere tempo para que as proteínas relacionadas ao reparo de DNA modifiquem a estrutura 

da cromatina (HAN et al., 2002). Caso o reparo não seja possível, este gene induz a célula à 

morte celular programada, conhecida como apoptose. (BOUCK, 1996; LIU et al., 2005). 

Embora os mecanismos bioquímicos que regem as respostas apoptóticas dependentes 

de p53 permaneçam parcialmente caracterizadas, sabe-se que o p53 está envolvido tanto na 

via apoptótica intrínseca quanto na extrínseca, agindo através da despolarização mitocondrial 

e sensibilizando as células a indutores de apoptose. Por exemplo, a p53 aumenta a expressão 

de receptores para morte celular, e estimula a infra-estrutura apoptótica através da elevação do 

fator apoptótico ativador de protease-1 (APAF-1), um componente crucial do apoptossomo 

(VOUSDEN, 2002; HOFSETH, HUSSAIN, HARRIS, 2004). 

Genes relacionados às vias intrínsecas da apoptose e que sofrem ativação 

transcricional direta pela p53 incluem Bax, PUMA, NOXA, Bid e Apaf-1. Entretanto, 

proteínas da via extrínseca, como Fas/CD95, DR4, DR5, Bid e ligante de Fas também sofrem 

regulação direta da p53. Além disso, a p53 pode induzir a apoptose por vias independentes de 

sua atividade transcricional, como por meio da inibição da transcrição do fator E2F-1 ou por 

interação direta com proteínas indutoras da apoptose, a exemplo das helicases XPB e XPD, 
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bem como sobre a ativação direta de enzimas de digestão intracelular apópticas, as caspases 

(HAN et al., 2002; SWAMY, HERZOG, RAO, 2003; CHOI et al., 2005; GRÖSCH et al., 

2005).  

O p53 também pode promover a apoptose através de mecanismos independentes de 

sua atividade transcricional. A mitocôndria desempenha uma função central nos eventos 

apoptóticos através da liberação de fatores pró-apoptóticos, tais como o citocromo-C, cálcio, 

SMAC (segundo ativador de caspases derivado de mitocôndria), AIF (fator indutor de 

apoptose) e endonuclease G. A família de proteínas Bcl-2 compreende tanto membros anti-

apoptóticos (Bcl-2 e Bcl-X) quanto pró-apoptóicos (Bax, Bak, Bid, NOXA e PUMA), integra 

diversas vias de sinalização para morte celular e regula a integridade da membrana 

mitocondrial (ZHOU, KACHHAP, SINGH, 2003; HOFSETH, HUSSAIN, HARRIS, 2004; 

CHOI et al., 2005). 

A p53 ativada pode modular direta ou indiretamente a expressão destas e de outras 

proteínas que controlam a permeabilidade da membrana mitocondrial e, portanto, a liberação 

de proteínas mitocondriais durante a apoptose. Evidenciou-se recentemente que uma pequena 

fração da proteína p53 permite a permeabilização direta da membrana mitocondrial externa 

através da formação de complexos e inibindo a ação das proteínas Bcl-X e Bcl-2, reforçando a 

hipótese de que a expressão do p53, em cooperação com a família de genes p63 e p73, exerce 

um papel central na morte celular programada (ZHOU, KACHHAP, SINGH, 2003; 

HOFSETH, HUSSAIN, HARRIS, 2004). 

Em resumo, o p53 é capaz de induzir a morte celular através de numerosas vias 

moleculares que envolvem a ativação de genes-alvo e vias independentes de sua atividade 

transcricional, embora os mecanismos de apoptose p53-dependentes ainda permaneçam 

parcialmente conhecidos. 
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2.4. p53 E CARCINOGÊNESE 

As anormalidades identificadas nas fases iniciais da tumorigênese oral são geralmente 

mutações em genes supressores tumorais, como a deleção do cromossomo 3p, onde se 

localizam diversos genes supressores tumorais, cromossomo 9p21, que contém o gene 

supressor tumoral p16, e o cromossomo 17p13, que contém o gene p53 (SUDBØ et al., 

2003b; CRESSEY et al., 2005).  

Mutações no gene p53 são encontradas em mais de 70% dos tumores malignos, 

exibindo uma quantidade ampla de alvos para mutagênese, já que existem mutações 

registradas em 222 de seus 393 códons (BOUCK, 1996; PFEIFER, HOLMQUIST, 1997). É 

também relatado que, virtualmente, todos os tipos de tumores malignos apresentam defeitos 

em genes upstream ou downstream às funções do p53 (MOLL, ERSTER, ZAIKA, 2001; 

HAN et al., 2002). As mutações no gene p53 chegam a ocorrer em cerca de 80% dos 

carcinomas epidermóides orais (MISHIMA, INOUE, HAYASHI, 2002). 

Assim como para o gene Rb, famílias propensas ao desenvolvimento de neoplasias 

malignas têm mostrado mutações em um dos alelos do gene p53 (síndrome de Li-Fraumani) 

(BERTRAM, 2001). 

As alterações na proteína p53, decorrentes de mutações de “sentido trocado” 

(missense) ou, menos freqüentemente, da perda da p53 devido a mutações “sem sentido” 

(nonsense) ou mutações no quadro de leitura aberta, proporcionam vantagem seletiva para a 

expansão clonal de células neoplásicas e pré-neoplásicas (HOFSETH, HUSSAIN, HARRIS, 

2004). 

As mutações no gene p53 em cânceres humanos são geralmente de “sentido trocado” 

(missense), ou seja, por substituição de aminoácidos e afetam o domínio central de ligação a 
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seqüências específicas de DNA, comprometendo sua atividade transcricional e afetando, por 

exemplo, a ativação de genes relacionados à apoptose. Mutações de ponto ou deleções no 

gene p53 são observadas em cerca de 50% das doenças malignas, embora a freqüência de tais 

danos depende do tipo de tumor (ROSE et al., 2000; SWAMY, HERZOG, RAO, 2003; 

HOFSETH, HUSSAIN, HARRIS, 2004; CRESSEY et al., 2005).  

Existem diversos “pontos quentes” (hotspots), regiões altamente conservadas e 

importantes na função do gene, nos quais as mutações do gene p53 são mais comuns, 

incluindo os códons 175, 245, 248, 273 e 282 em dinucleotídeos CpG, sugerindo o 

envolvimento de um mecanismos de metilação-desaminação. Alguns estudos mostram que 

determinados “pontos quentes” são mais susceptíveis à ação mutagênica da radiação UV (em 

especial da UVB) na formação de dímeros de pirimidina em cânceres de pele (PFEIFER, 

HOLMQUIST, 1997; BERTRAM, 2001). 

A alta freqüência com a qual o p53 encontra-se mutado em cânceres humanos tem 

permitido sua análise em tumores aparentemente idênticos em diferentes circunstâncias, 

mostrando um amplo espectro mutacional para este gene (ROSE et al., 2000).  

O conceito de epidemiologia molecular tem revelado, por exemplo, que os carcinomas 

hepatocelulares na China possuem um espectro mutacional diferente do mesmo tumor no 

Japão ou em países ocidentais, provavelmente refletindo a função de diferentes agentes 

etiológicos, como a contaminação por aflatoxina na China. Os carcinomas de pulmão em não 

fumantes que vivem em regiões de intensa contaminação geralmente consistem na exposição 

a hidrocarbonetos carcinogênicos, exibem espectro mutacional diferente daquele observado 

em carcinomas de pulmão em trabalhadores expostos ao cromo. Evidências experimentais 

revelam que existe um certo padrão mutacional específico associado a determinados 

carcinógenos, bem como a certos tipos específicos de tumores malignos. Por exemplo, o 

benzopireno, carcinógeno intimamente associado ao carcinoma de pulmão, causa 
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freqüentemente transversões do tipo G a T no gene p53 (PFEIFER, HOLMQUIST, 1997; 

BERTRAM, 2001). 

Análises cristalográficas da estrutura da p53 em complexo com seqüências específicas 

de DNA mostram que os “pontos quentes” do gene p53 estão relacionados à codificação de 

regiões da proteína relacionadas com a ligação a seqüências específicas de DNA, onde as 

mutações agem eliminando ou desestabilizando os domínios específicos de ligação (MOLL, 

ERSTER, ZAIKA, 2001). 

Quando ocorre uma mutação que inativa a função supressora tumoral do gene p53, 

podem haver falhas na leitura da seqüência de DNA mutada não-reparada durante a ação da 

DNA polimerase na replicação, fazendo com que haja a transcrição e tradução de uma 

proteína p53 mutante não funcional. Como o produto final varia drasticamente de acordo com 

a base ou seqüência mutada, existe um amplo espectro mutacional para o gene p53 

(PFEIFER, HOLMQUIST, 1997; VOUSDEN, 2002). 

Alguns estudos mostram que ambos os alelos do p53 encontram-se inativados dentro 

do processo de carcinogênese, onde mais comumente um é acometido por uma mutação 

pontual, enquanto o outro alelo usualmente sofre deleção (GOTTLIEB, OREN, 1996).  

A proteína resultante da expressão de um gene p53 mutante com freqüência é 

metabolicamente estável e exibe uma meia-vida prolongada.  A proteína expressa pelo gene 

p53 selvagem possui uma meia-vida que varia entre 6 a 60 minutos, fazendo com que não seja 

freqüente o acúmulo desta proteína a um nível suficiente para detecção pela técnica imuno-

histoquímica ou pelo Western Blot, contrariamente ao produto do gene mutado. Desta 

maneira, o aumento dos níveis da proteína p53 usualmente são interpretados como um 

indicador de mutação, embora ainda existam divergências neste ponto (ROSE et al., 2000; 

CRESSEY et al., 2005). 
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Diversos estudos através de métodos imuno-histoquímicos e de biologia molecular 

demonstram que em cerca de 58% dos casos de carcinoma epidermóide oral, assim como em 

outros tipos de câncer, encontra-se uma superexpressão de p53. Em geral, o gene que codifica 

esta proteína encontra-se em sua forma mutante, o que não exclui a ocorrência de genes 

selvagens superexpressos em carcinomas. A mutação do gene p53 é evidenciada através da 

imuno-histoquímica como uma aparente superexpressão do gene, embora estudos de biologia 

molecular indiquem que o RNA provavelmente não é superexpresso e a p53 mutante fica 

mais tempo na célula (WHYTE, BROTON, SHILLITOE, 2001; MISHIMA, INOUE, 

HAYASHI, 2002). 

Na presença de p53 mutante, a célula geneticamente alterada pode não ser submetida a 

um reparo de seu DNA lesionado ou apoptose, favorecendo o acúmulo de mutações e a 

expressão de oncogenes diretamente atuantes na desregulação da proliferação e diferenciação 

celular (GOTTLIEB, OREN, 1996; CRESSEY et al., 2005). 

Um dos mecanismos efetores da p53 depende de sua ação sobre a expressão do gene 

p21, que atua como inibidor do ciclo celular via inibição da interação da proteína Rb com a 

ciclina D1 (HAN et al., 2002; CHOI et al., 2005). Nos carcinomas epidermóides orais, as 

mutações no p21 são incomuns e não parece haver uma correlação significativa entre a 

expressão do p21 e mutações no p53, sendo mais comumente detectadas desordens 

relacionadas ao gene codificador da proteína ciclina D1 (ROSE et al., 2000; MOLL, 

ERSTER, ZAIKA, 2001). 

Outra via de ação do gene p53 consiste em sua atividade regulatória entre os produtos 

dos genes Bcl-2 e Bax, que constituem, respectivamente, genes anti-apoptóticos e pró-

apoptóticos. As proteínas codificadas por estes genes se localizam na superfície da membrana 

mitocondrial, e o balanço entre elas regula a liberação do citocromo C mitocondrial e cálcio, 

um poderoso desencadeador do processo de apoptose. Em carcinomas epidermóides orais, 
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alguns autores relatam uma baixa expressão de Bax associada a níveis altos de expressão da 

p53, mais do que os níveis de Bcl-2 que, embora permaneça em níveis basais, é capaz de 

favorecer a sobrevivência das células neoplásicas malignas (WHYTE, BROTON, 

SHILLITOE, 2001; ZHOU, KACHHAP, SINGH, 2003).  

O fator de crescimento epidérmico (EGF) é um mitógeno para células de origem 

epidérmica e pode exercer atividade anti-apoptótica quando estabelece ligação com seu 

respectivo receptor de membrana (EGFR) (WANG et al., 2004). Esta atividade é p53-

dependente e, segundo alguns autores, pode se dar devido à indução de uma diminuição na 

quantidade da p53 ou mesmo de alterações conformacionais que inviabilizem ou diminuam a 

função da p53 (ROSE et al., 2000). 

O EGFR geralmente encontra-se superexpresso em carcinoma epidermóides orais, 

embora a causa desta expressão permaneça desconhecida (WANG et al., 2004). Alguns 

autores aventam a possibilidade de que a superexpressão de p53 possa estar relacionada a 

níveis elevados de EGFR, favorecendo a interação com o EGF e sua atividade mitótica 

(WHYTE, BROTON, SHILLITOE, 2001). 

A expressão da proteína p53 é controlada através de um feedback que envolve a 

proteína codificada pelo gene mdm2 (mouse double minute 2). Por sua vez, a MDM2 também 

tem sua expressão induzida pela própria p53 e exerce uma função inibitória sobre muitas 

funções da p53. A MDM-2 é considerada como uma oncoproteína, já que tem a capacidade de

interagir fisicamente com a p53, inibindo sua ligação específica ao DNA e sua função de 

transativação, seqüestrando a p53 no citoplasma ou acelerando sua degradação (VOUSDEN, 

2002; CHOI et al., 2005).  

O hdm2 (human double minute 2) é um gene regulador negativo do p53, análogo ao 

mdm2, específico para humanos, o qual também é considerado um oncogene capaz de inibir a 

função da p53. A oncoproteína HDM2 também é capaz de interagir fisicamente com a 
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proteína p53, inativando a função de transativação do gene p53 selvagem, onde ambos 

formam um mecanismo auto-regulatório. A amplificação do gene hdm2 ocorre em cerca de 

7% dos tumores malignos de tecido mole, embora outros mecanismos como aumento da 

transcrição e potencialização da tradução também possam ocorrer (CRESSEY et al., 2005). 

O c-myc é um oncogene superexpresso em alguns tipos de câncer, constituindo-se 

basicamente em um fator transcricional envolvido na ativação e repressão de diversos genes. 

O seu produto, o C-myc, induz a expressão do p53 em carcinomas colorretais por meio de 

uma ligação específica ao promotor deste gene (ROSE et al., 2000; WHYTE, BROTON, 

SHILLITOE, 2001). 

Segundo Whyte, Broton e Shillitoe (2001), em alguns casos de carcinoma epidermóide 

oral, tanto o c-myc e o p53 podem estar superexpressos. Para tais autores, estas expressão alta 

de c-myc pode ser uma tentativa de induzir a expressão de p53, embora seja a proteína mutada 

a superexpressa. 

É relatada a capacidade que alguns tipos de papilomavírus humano (HPV) possuem de 

imortalizar células epiteliais por meio de interações de alguns de seus produtos com a p53, 

como as proteínas codificadas pelos genes virais E6 e E7. Enquanto a ação anti-apoptótica da 

proteína E6 estaria ligada ao seqüestro e degradação da p53, a proteína E7 estaria relacionada 

à ativação do ciclo celular mediante sua ligação com a proteína codificada pelo gene Rb, 

impedindo que esta proteína se ligue ao fator transcricional E2F que, uma vez livre, promove 

a ativação e continuidade do ciclo celular (ROSE et al., 2000; CHOI et al., 2005). 

Outras oncoproteínas virais, como a SV40 large T, a AdE1 B e HBV X também têm 

sido implicadas na degradação acelerado da p53 ou mesmo no seqüestro citoplásmico desta 

proteína supressora tumoral (CHOI et al., 2005). 
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Entretanto, tem sido proposto que as células neoplásicas de carcinomas, incluindo os 

orais, possam apresentar a expressão de genes virais e mutações no p53, mas não ambos, 

assim como já observado em estudos que correlacionam o status mutagênico do p53 com a 

expressão de genes como mdm-2, c-myc e p21 (LIU et al., 2005). 

A p53 também exerce um papel importante na indução de apoptose em células 

neoplásicas e normais após a lesão celular provocada pela radioterapia ou quimioterapia. 

Contudo, quando as células tumorais possuem mutações no gene p53 ou superexpressão do 

Bcl-2, a efetividade destas modalidades de tratamento é reduzida (WHYTE, BROTON, 

SHILLITOE, 2001). 

Outros experimentos mostram ainda que a ação supressora tumoral do gene p53 está 

também relacionada a sua atividade antiangiogênica, já que a angiogênese tumoral constitui 

um evento importante para o crescimento, invasão e potencial metastático de uma neoplasia. 

Tais mecanismos de ação estão ligados a sua atividade inibitória direta da p53 sobre a 

expressão de potentes fatores angiogênicos, como o fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF), bem como através do aumento na síntese de inibidores da angiogênese, como a 

trombospondina-1. Estudos experimentais em alguns sarcomas de tecidos moles revelam que 

a inativação do gene p53 está intimamente associada ao aumento da expressão do VEGF e a 

diminuição da expressão da trombospondina-1, embora tais achados ainda sejam incertos para 

os carcinomas (BOUCK, 1996). 

A atividade do gene p53 induzida pela proteína codificada pelo gene ras, uma proteína 

da família das GTPases implicada na regulação da proliferação e diferenciação celular, 

também tem sido extensamente estudada, já que em diversos tipos de câncer em humanos, 

têm sido detectadas neste mutações prévias e tardias às observadas nos genes supressores 

tumorais, como o p53. Além de promover o avanço do ciclo celular, o ras e vários outros 

efetores associados têm demonstrado a propriedade de contribuir para a paralisação do ciclo 
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celular, senescência replicativa e prevenção celular contra a transformação neoplásica 

(McMAHON, WOODS, 2001).  

Neste sentido, parece haver um mecanismo central no qual a ativação do ras faz com 

que, através de sua proteína quinase efetora Raf, seja capaz de induzir a expressão de 

inibidores de ciclinas dependentes de quinases (iCDK’s), como as das famílias INK4 e 

Cip/Kip, levando ao estacionamento do ciclo celular em suas fases G1 e/ou G2. Com base em 

tais observações, tem-se afirmado que células neoplásicas malignas possuem checkpoints de 

ciclo “adormecidos”, impedindo o controle da proliferação celular (McMAHON, WOODS, 

2001; MOLL, ERSTER, ZAIKA, 2001; VOUSDEN, 2002). 

Ainda se desconhece o mecanismo específico pelo qual o ras induz a ativação do p53, 

muito embora algumas vias sejam estudadas. As formas ativadas de Ras e Raf promovem a 

expressão da ARF, uma proteína codificada por um gene que se encontra justaposto ao gene 

INK4. Um vez induzida, a ARF é capaz ainda de promover o seqüestro intranucleolar da 

Mdm2, permitindo um acúmulo de p53, que induz a expressão de genes como o p21 e 14-3-

3σ, responsáveis pela interrupção do ciclo celular. O mecanismo pelo qual o Ras suscita a 

expressão da ARF é desconhecido, embora seja sugerido que fatores transcricionais como C-

myc, E2F e DMP1 possam estar envolvidos (McMAHON, WOODS, 2001; MOLL, ERSTER, 

ZAIKA, 2001; VOUSDEN, 2002). 

Considera-se ainda uma segunda via, na qual a ativação do Ras induziria a expressão 

do gene supressor tumoral PML, responsável pelo acúmulo de estruturas nucleares conhecidas 

como domínios oncogênicos promielocíticos (DOP’s), onde a expressão de Ras, através da 

via Raf/MEK/ERK, culminaria com a formação de um complexo ternário entre o p53, o PML 

e p300/CBP acetiltransferase. Sob estas condições, o p53 é acetilado em seus resíduos lisina 

320 e 382 e fosforilado em seu resíduo serina 15 (através da ação de proteínas quinase 
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ATM/ATR e ERK), aumentando a atividade do p53 em se ligar ao DNA (McMAHON, 

WOODS et al., 2001; MISHIMA, INOUE, HAYASHI, 2002). 

A via p53/Mdm-2 clássica posta que a indução de p53 pela ação de inúmeros 

estímulos leva a indução transcricional do Mdm-2, que promove a ubiquitinação e proteólise 

do p53 pelo proteassomo. Contudo, tem-se proposto recentemente que a expressão do Mdm-2 

pode ser induzida por estímulos mitóticos ou por transformação oncogênica da célula. Sob 

tais condições, dado que o mdm-2 é um alvo transcricional imediato da via de sinalização 

Raf/MEK/ERK, por meio dos íntrons AP-1 e Ets do gene mdm-2, indica-se uma via de 

controle do ciclo celular independente do p53 (MISHIMA, INOUE, HAYASHI, 2002; 

VOUSDEN, 2002; LIU et al., 2005). 

Entretanto, em condições de normalidade, a expressão da ARF induzida via 

ERK/MAK quinase é capaz de restringir a atividade do Mdm-2 induzida pelo Ras, evitando a 

diminuição dos níveis de p53. Todavia, em células neoplásicas malignas, mutações no Ras 

pode ocasionar baixas nos níveis de ARF, promover a superexpressão de Mdm-2 e, 

conseqüentemente, inibir a função do p53 sobre o ciclo celular e apoptose induzida por dano 

ao DNA, favorecendo a sobrevivência de células neoplásicas (McMAHON, WOODS, 2001; 

MOLL, ERSTER, ZAIKA, 2001; VOUSDEN, 2002). 

  

2.5. AS CICLOXIGENASES  

As prostaglandinas endoperóxido H sintetases (PGHS’s), ou cicloxigenases, catalisam 

a conversão do ácido aracdônico e oxigênio a prostaglandinas H2 (PGH2), etapa primordial 

na síntese de prostanóides, como as prostaglandinas e os tromboxanos, que apresentam 

importante papel em diversas condições fisiopatológicas (ITOH et al., 2003; CHOI et al., 

2005).  



53

A cicloxigenase é uma enzima chave responsável pelo metabolismo do ácido 

aracdônico, que é liberado de glicerofosfolipídeos de membrana devido à ação de enzimas da 

família das fosfolipases (fosfolipase A2), resultando na produção de prostaglandinas 

(KELLEY et al., 1997; YU et al., 2003; YE et al., 2004).  

De acordo com Mohan e Epstein (2003), as prostaglandinas regulam diferentes 

processos fisiológicos como, imunidade, reprodução celular, manutenção da integridade 

vascular, crescimento e desenvolvimento do tecido nervoso, além de participar no 

metabolismo ósseo. 

Existem atualmente três isoformas conhecidas de cicloxigenases (COX): a 

cicloxigenase-1 (prostaglandina H sintetase 1 ou COX-1), a cicloxigenase-2 (prostaglandina 

H sintetase 2 ou COX-2) e a cicloxigenase-3 (COX-3), codificadas por diferentes genes 

(KELLEY et al., 1997; ONN, TSENG, HERBST, 2001; GALLO et al., 2002b; HAN et al., 

2002; TERAKADO et al., 2004; CHOI et al., 2005). 

Embora COX-1 e COX-2 compartilhem aproximadamente 60% ao nível de 

aminoácidos idênticos e catalisem a mesma reação, são sugeridas diferentes funções 

biológicas para estas duas enzimas (PAIRET, ENGELARDT 1996; WILLIAM, DuBOIS 

1996; ZIMMERMANN et al., 1999; KUO et al., 2003; YU et al., 2003). 

A COX-1 é expressa constitutivamente em muitos tecidos e é responsável pela 

produção basal de prostaglandinas necessárias para funções fisiológicas relacionadas à 

homeostase tecidual, como “citoproteção” da mucosa gástrica, regulação do fluxo sangüíneo 

renal e controle da agregação plaquetária (ZIMMERMANN et al., 1999; GALLO et al., 

2002b; PENG et al., 2002; SWEENEY et al., 2002; YU et al., 2003). 

A COX-2 é expressa de forma indutível e está associada a estímulos diversos, tais 

como sinais inflamatórios, mitógenos, citocinas, fatores de crescimento, hormônios e 
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promotores tumorais, incluindo o benzopireno (PENG et al., 2002; ITOH et al., 2003; KUO et 

al., 2003; SUDBØ et al., 2003b; CHOI et al., 2005). 

Segundo SUDBØ et al. (2003b), a modulação da expressão da COX-2 de forma 

induzida é parcialmente justificada pela presença de numerosos elementos de atividade cis  

que flanqueiam a região 5’ do gene Cox-2, assim como nos genes NF-κB, NF-IL6 e CRE 

(SUDBØ et al., 2003a). 

2.6. COX-2 E CARCINOGÊNESE 

Evidências sugerem que a COX-2 é importante na carcinogênese por ser uma enzima 

citocina-induzida super-regulada em condições inflamatórias e patológicas, capaz de 

metabolizar as prostaglandinas, as quais têm sido relacionadas à supressão da apoptose, 

promoção da angiogênese e invasão tumoral (TSUJJI et al., 1995; MASFERRER et al., 2000; 

SUDBØ et al., 2003a; SUDBØ et al., 2003b). 

De fato, a expressão elevada da COX-2 tem sido encontrada em células neoplásicas de 

inúmeros tumores malignos, como adenocarcinomas intestinais (ITOH et al., 2003), em 

carcinomas de mama, esôfago, cólon, estômago, pulmão, pâncreas e cérebro (PENG et al., 

2002; YU et al., 2003), bem como em carcinomas da região de cabeça e pescoço (GALLO et 

al., 2002b; PENG et al., 2002; MOHAN, EPSTEIN, 2003), enquanto os níveis de expressão 

de COX-1 são similares comparando-se tecidos normais e tumorais (TUCKER et al., 1999; 

SOSLOW et al., 2000; ONN, TSENG, HERNST, 2001; KUO et al., 2003; YU et al., 2003). 

Inúmeras pesquisas têm indicado o papel da COX-2 na iniciação e progressão de 

carcinomas em diversos órgãos. A síntese aumentada de prostaglandinas resultante da 

regulação aumentada da COX-2 está possivelmente relacionada ao aumento da atividade 



55

proliferativa das células neoplásicas, promoção da angiogênese, inibição da vigilância 

imunológica, alterações na adesão celular, supressão da apoptose e aumento da invasividade 

tumoral (ZIMMERMANN et al., 1999; HAN et al, 2002; FERRANDINA et al., 2003; 

KINUGASA et al., 2004; TERAKADO et al., 2004; CRESSEY et al., 2005). 

Conforme Mohan e Epstein (2003), o modo de ação da COX-2 na carcinogênese 

inclui múltiplos mecanismos atuantes em diferentes estágios da doença, com especial ênfase 

no aumento das prostaglandinas da série E, induzindo a proliferação celular, invasão, 

metástase e a inibição de mecanismos de transdução de sinais responsáveis pela manutenção 

dos estados da diferenciação celular e adesão célula-célula. Os autores ressaltam ainda que as 

prostaglandinas inibem a liberação do TNF, induzem a produção de IL-10 determinando 

também efeitos imunossupressores. 

Estudos imuno-histoquímicos e de biologia molecular (RT-PCR) realizados por 

Banerjee et al. (2002) confirmaram a expressão constitutiva de COX-2 nos eventos iniciais da 

carcinogênese oral, tanto pela conversão de pró-carcinógenos a carcinógenos, mediante sua 

atividade peroxidase, quanto pelo aumento da produção de PGE2, elevando a angiogênese 

tumoral. Os autores constataram ainda que a superexpressão da COX-2 é responsável pela 

indução da produção de IL-10 e subregulação da IL-12 (conhecido fator de ativação para 

células natural killer), diminuindo a vigilância imunológica sobre as células tumorais e 

concluem que as alterações na expressão do gene COX-2 antecedem as observadas em 

biomarcadores anti-apoptóticos e angiogênicos conhecidamente alterados no carcinoma 

epidermóide oral.  

Em uma análise da expressão da COX-2 por meio da imuno-histoquímica e Western 

Blot, Sudbø et al. (2003b) constataram a ausência da expressão de COX-2 em tecido epitelial 

oral normal e níveis crescentes de expressão desta proteína em lesões displásicas e uma 

superexpressão em carcinomas epidermóides. A superexpressão da COX-2 em lesões 
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displásicas estava presente principalmente em lesões de alto risco de transformação maligna, 

dado o seu conteúdo aberrante de DNA. Com base nestes resultados, os autores concluem que 

o aumento da expressão da COX-2 está ligada aos estágios iniciais do desenvolvimento de 

carcinomas epidermóides orais. 

Segundo Li et al. (2001) o efeito carcinógeno promovido por esta enzima envolve a 

formação de agentes mutagênicos endógenos, onde a superexpressão de COX-2 em displasias 

epiteliais ou em carcinomas de cabeça e pescoço, provoca um aumento nos níveis de adutos 

de eteno, possivelmente como resultado da elevação do estresse oxidativo. Estes adutos de 

eteno podem estabelecer ligações com o DNA e originar mutações permanentes nos tecidos 

caso os mecanismos de reparo do material genético não sejam efetivados corretamente 

durante o ciclo celular, mecanismo este freqüentemente alterado em carcinomas de cabeça e 

pescoço. 

Dados atuais apóiam a hipótese de que COX-2 é subregulada pelo gene APC 

(adenomatosis polyposis coli), um supressor tumoral conhecido pelo seu envolvimento na 

polipose intestinal hereditária, e superexpressão pelo acúmulo nuclear de β-catenina, 

implicando na participação na transdução de sinais pela via Wnt na etiologia dos cânceres de 

origem epitelial (SUDBØ et al., 2003b). 

Em condições de normalidade, a β-catenina é degradada no citoplasma após a 

fosforilação nos resíduos serina N-terminais pela serina/treonina quinase GSK3β, através da 

formação de um complexo entre o produto de gene APC, a GSK3β, a β-catenina e a proteína 

central axina/conductina, bloqueando a via de sinalização Wnt (SUDBØ et al., 2003b). 

Na presença de determinadas condições, como mutações no gene APC, no gene da 

axina ou mesmo mutações que estabilizem o resíduo serina N-terminal da β-catenina,  não 

existe a formação do complexo APC/ GSK3β/ β-catenina/ axina e a ligação do ligante Wnt ao 

seu receptor bloqueia a ação da GSK3β, permitindo que a β-catenina se estabilize e se 
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transloque para o núcleo, onde ativa a transcrição de genes-alvo envolvidos na diferenciação e 

proliferação, tais como a ciclina D1, c-myc e COX-2 (SUDBØ et al., 2003a). 

A desregulação nas vias de alguns fatores de crescimento, como o fator de 

crescimento epidérmico (EGF) e seu receptor (EGFR) podem induzir a expressão de COX-2, 

que eleva os níveis de prostaglandinas nas células neoplásicas (MOHAN, PESTEIN, 2003; 

WANG et al., 2004). 

As vias de ação da COX-2 dentro do processo de carcinogênese incluem suas 

interações com o EGFR, já que as prostaglandinas provenientes da ação da COX-2 são 

capazes de ativar o EGFR, que também é usualmente superexpresso em carcinomas 

epidermóides (MOHAN, EPSTEIN, 2003; SUDBØ et al., 2003a).  

A fosforilação dos resíduos tirosina do EGFR inicia a fosforilação e atividade quinase 

de moléculas citoplasmáticas, como o Grb-2, Raf, culminando com a ativação de quinases dos 

tipos MAPKK (Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase) e MAPK (Mitogen-Activated 

Protein Kinase), as quais são capazes de ativar fatores de transcrição de genes envolvidos 

com a proliferação e diferenciação celular, como c-myc, c-fos e c-jun (HAN et al., 2002; 

MISHIMA, INOUE, HAYASHI, 2002; WANG et al., 2004). 

Numerosas publicações associam a superexpressão da COX-2 a um aumento na 

angiogênese tumoral e maior risco para o desenvolvimento de metástases (ITOH et al., 2003). 

A ativação e expressão da COX-2 em células epiteliais está envolvida na regulação da 

angiogênese por controlar, entre outros mecanismos, a expressão do VEGF, bFGF, TGF-β, 

PDGF e endotelina-1 (TSUJII et al., 1998; GALLO et al., 2002a), além de controlar a 

apoptose por induzir a superexpressão do bcl-2, conhecido gene anti-apoptótico, prolongando 

a sobrevivência de células contendo danos em seu DNA (MOHAN, EPSTEIN, 2003). 
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Análises em tumores de cabeça e pescoço revelaram correlações entre níveis de COX-

2 e a expressão de VEGF, vascularização do tumor, metástase para linfonodos cervicais, e 

ainda que o aumento na expressão da COX-2 precede mudanças nos biomarcadores 

relacionados com aumento da microcirculação e apoptose em lesões com potencial para 

transformação maligna (BANERJEE et al., 2002). 

Com o intuito de verificar a associação da expressão imuno-histoquímica da COX-2 e 

a angiogênese tumoral, Masferrer et al. (2000) estudaram mais de 150 amostras de carcinomas 

humanos de várias localizações, incluindo cólon, pulmão, mama e próstata, além de três 

modelos experimentais diferentes em ratos, nos quais evidenciou-se uma intensa expressão de 

COX-2 nas células endoteliais associadas à neovascularização. Foi detectada ainda uma 

expressão moderada a intensa em 40 a 80% do total de células neoplásicas, onde carcinomas 

bem diferenciados mostraram maior imunorreatividade do que tumores pouco ou 

moderadamente diferenciados.  

Gallo et al. (2002b) verificaram a correlação entre a expressão imuno-histoquímica da 

COX-2, PGE2 e VEGF em 52 casos de carcinomas de cabeça e pescoço, sendo 22 de laringe, 

18 de cavidade oral e 12 de orofaringe, e observaram uma maior expressão de COX-2 em 

tumores de estágios mais avançados e menos diferenciados, sugerindo que a COX-2 poderia 

atuar no crescimento e disseminação das células neoplásicas, bem como no aumento no risco 

de desenvolvimento de metástases pra linfonodos regionais, através da indução da expressão 

do VEGF, que atua diretamente na angiogênese tumoral. Com base nestes resultados, os 

autores sugerem que inibidores seletivos da COX-2 podem constituir futuros recursos 

terapêuticos no tratamento e prevenção em carcinomas de cabeça e pescoço. 

Analisando carcinomas epidermóides de esôfago, Byeon et al. (2004) verificaram que 

a expressão da COX-2 era relacionada com a de VEGF-C, além de haver correlação com a 

profundidade e progressão do tumor. 
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A presença de segundos-mensageiros, como o óxido nítrico (NO), está associada a 

quadros inflamatórios e tem-se estudado sua relação com a imunossupressão em casos onde 

há sua produção em quantidades relativamente baixas. A expressão do gene responsável pela 

produção de óxido nítrico tem atividade indutora sobre a expressão da COX-2 (BANERJEE et 

al., 2002). 

Analisando a presença de COX-2 e óxido nítrico sintase induzido (iNOS)  através de 

Northern Blot em 43 casos de carcinoma de cabeça e pescoço, Gallo et al. (2002a) detectaram 

a super-regulação destas proteínas, as quais encontravam-se fortemente associadas com a 

angiogênese tumoral e desenvolvimento de metástases para linfonodos cervicais. 

A influência direta do aumento dos níveis da proteína COX-2 sobre os mecanismos 

que regem a apoptose em células neoplásicas é bastante discutida e, portanto, tem sido alvo de 

diversos estudos que procuram analisar a relação entre a expressão da COX-2 e de proteínas 

anti-apoptoticas, como a Bcl-2 (HAN et al., 2002; TERAKADO et al., 2004). 

Utilizando o método imuno-histoquímico e o imunoblot em carcinomas de pulmão e 

bexiga, Sweeney et al. (2002) detectaram alterações nos níveis de COX-2 também nos tecidos 

adjacentes normais aos tumores e não encontraram correlação com a expressão do bcl-2, 

sugerindo que outros fatores podem estar envolvidos na regulação da expressão do bcl-2 e que 

a indução carcinogênica da COX-2 envolve um processo multifatorial. 

Peng et al. (2002), em uma análise da COX-2 por RT-PCR, Western Blot e imuno-

histoquímica em 23 casos de carcinomas de hipofaringe detectaram que os níveis da proteína 

correlacionaram-se com a expressão de seu RNAm, verificando-se níveis mais altos nos 

tecidos tumorais. Segundo esses autores, a superexpressão da COX-2 pode fornecer vantagens 

para o crescimento e progressão tumoral, pois o aumento na produção de prostaglandinas 

pode estimular a proliferação tumoral e super-regular a expressão do gene bcl-2 para bloquear 

a apoptose das células tumorais. No mesmo artigo, os autores encontraram uma correlação 
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positiva entre a superexpressão de COX-2 e envolvimento linfático em carcinomas de 

hipofaringe. 

Dentro do processo de carcinogênese, a COX-2 também pode exercer ação ativadora 

sobre classes conhecidas de carcinógenos químicos, como aminas heterocíclicas, aminas 

aromáticas e derivados de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (BANERJEE et al., 2002; 

MOHAN, EPSTEIN, 2003). 

A enzima COX-2 é capaz de ativar inúmeros pró-carcinógenos de ação reconhecida 

em carcinomas do trato aerodigestivo. Através de sua atividade peroxidase, a COX-2 catalisa 

a oxidação do benzo[a]pireno-7,8-dihidrodiol, principal hidrocarboneto policíclico 

carcinógeno encontrado no tabaco, que é convertido a benzo[a]pireno-diol epóxido, o qual se 

liga diretamente ao DNA, constituindo um carcinógeno altamente reativo e mutagênico para o 

epitélio pulmonar (KELLEY et al., 1997; MOHAN, EPSTEIN, 2003; TANG et al., 2003).  

Entretanto, também é possível ainda que indução da produção de benzo [a] pireno 

mediada pela COX-2 seja capaz de amplificar seus efeitos carcinogênicos, já que recentes 

achados científicos mostram que o benzo[a]pireno-diol epóxido é capaz de se ligar a éxons do 

gene p53 considerados como hotspots mutacionais, especialmente no câncer de pulmão 

(KELLEY et al., 1997). 

Estudos in vitro realizados por Kelley et al. (1997) têm demonstrado que o benzo [a] 

pireno- 7,8- dihidrodiol provoca um aumento de até duas vezes na transcrição do RNAm de 

COX-2 em células do epitélio oral normal, reforçando o envolvimento da COX-2 na 

carcinogênese oral e sua relação com o aumento na produção de carcinógenos.  

A COX-2 também é capaz de ativar nitrosaminas encontradas no tabaco, tais como 

NNN e NNK (TANG et al., 2003). Além disso, a oxidação do ácido aracdônico 
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(malondialdeído) o qual se conjuga com o DNA, provoca lesão adicional ao material genético 

celular (MOHAN, EPSTEIN, 2003; TANG et al., 2003).  

Ao observar a expressão da COX-2 em pacientes asiáticos com o hábito de mascar noz 

de areca, Tang et al. (2003) verificaram, através da análise pela imuno-histoquímica e RT-

PCR, diferenças estatisticamente significativas entre a fraca expressão de COX-2 no epitélio 

oral normal, a expressão intermediária no epitélio perilesional e a alta expressão em 

carcinomas epidermóides. Avaliando ceratinócitos orais em cultura expostos a componentes 

da noz de areca, os autores constataram por meio da RT-PCR e Western Blot que o 

hidroxichanvicol, um dos subprodutos encontrados na noz de areca, era capaz de aumentar a 

expressão da COX-2. Em suas conclusões, os autores destacam a importância do 

hidroxichanvicol como indutor da expressão de COX-2 e potencializador dos efeitos 

carcinógenos do tabaco sobre o epitélio oral. 

Após expor culturas de ceratinócitos gengivais a diferentes concentrações de extrato 

de noz de areca, Jeng et al. (2000) observaram, por meio da amplificação por PCR e 

Imunoblot, um aumento de 150 vezes na expressão do RNAm da COX-2 e, 

conseqüentemente, uma elevada produção de prostaglandinas e resposta inflamatória 

exacerbada, levando estes autores a concluir que os ingredientes da noz de areca são fatores 

críticos na patogênese da fibrose submucosa e do carcinoma epidermóide oral.

Além de pesquisas com o intuito de determinar os mecanismos pelos quais a COX-2 

interfere na carcinogênese de maneira geral, a relação entre a expressão desta proteína e as 

características clinicopatológicas do paciente também tem tido ênfase no estudo de 

carcinomas de diferentes localizações. 

Em um estudo que incluiu 35 casos de carcinomas epidermóides de cérvice uterino, 

Chen et al. (2003) verificaram que cerca de 70% dos casos sem invasão tumoral extensa 

apresentaram uma expressão imuno-histoquímica intensa para COX-2, enquanto apenas 
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33,3% dos casos com invasão tecidual em grande profundidade apresentavam marcação 

significativa para a mesma, onde positividade para a COX-2 foi identificada em mais de 70% 

dos bem diferenciados e em apenas 33,3% dos tumores pouco ou moderadamente 

diferenciados. Os autores observaram ainda que a expressão da COX-2 esteve associada a 

uma sobrevida mais curta em pacientes submetidos à radioterapia, não tendo sido encontrada 

qualquer correlação significativa com parâmetros como estágio da doença, tamanho do tumor 

e metástases nodais. 

Em carcinomas epidermóides orais, Itoh et al. (2003) constataram uma correlação 

entre a imuno-marcação da COX-2 e o envolvimento de linfonodos regionais bem como com 

o desenvolvimento de recorrências, apesar de não ter sido averiguada qualquer correlação 

com outros parâmetros clínicos, como idade, sexo, TNM, e gradação histológica. Os autores 

relatam ainda que o significado clínico e biológico da reatividade imuno-histoquímica para 

COX-2 em carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço, especialmente da cavidade oral, 

ainda não está completamente esclarecido. 

Em um estudo sobre a expressão imuno-histoquímica da COX-2 em espécimes de 

mucosa oral normal, displasias epiteliais e carcinomas epidermóides orais, Renkonen, Wolff e 

Paavonen (2002) verificaram uma maior expressão para esta proteína nos carcinomas 

epidermóides orais, especialmente naqueles de menor diferenciação histológica.

Pannone et al. (2004), analisando a expressão imuno-histoquímica da COX-2 em 45 

casos de carcinoma epidermóide oral, constataram uma expressão moderada ou intensa em 

77,80% da amostra, especialmente em tumores bem diferenciados. Entretanto, este estudo não 

revelou qualquer associação estatisticamente significativa entre o aumento na expressão da 

COX-2 e outros fatores clinicopatológicos, como idade, sítio anatômico, tamanho da lesão, 

presença de metástases, estágio clínico ou grau histológico da lesão. 
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Existem relatos que relacionam a superexpressão da COX-2 com a ativação de 

enzimas relacionadas com a degradação da matriz colágena da membrana basal, como as 

metaloproteinases do tipo 2 (MMP-2) e com o aumento da expressão de CD44, um receptor 

de superfície celular para hialuronatos, fatores associados a invasividade tumoral 

(KINUGASA et al., 2004). 

A presença da COX-2 foi correlacionada com pobre prognóstico nos carcinomas de 

orofaringe estudados por Chang et al. (2004), onde os autores também verificaram que a 

superexpressão de COX-2 poderia influenciar no curso clínico de pacientes tratados com 

radiação, sugerindo esta enzima tanto como indicador de prognóstico como alvo terapêutico 

nestas neoplasias. 

2.7. COX-2: QUIMIOPREVENÇÃO E TRATAMENTO 

Apesar das numerosas investigações em torno de possíveis biomarcadores para 

avaliação prognóstica e tratamento do câncer oral, nenhum destes tem seu uso incorporado à 

avaliação dos parâmetros clínicos ou tratamento do carcinoma epidermóide oral (ONN, 

TSENG, HERBST, 2001; KINUGASA et al., 2004). 

Entretanto, a quimioprevenção é um recurso que tem sido adotado para auxiliar o 

controle de condições com alto potencial para transformação maligna em diversos sítios 

anatômicos, como na prevenção do desenvolvimento de adenocarcinomas intestinais. 

Por definição, a quimioprevenção é o uso de agentes naturais ou farmacológicos que 

inibem o desenvolvimento de cânceres por meio do bloqueio da lesão de DNA que inicia a 

carcinogênese, bem como pelo estacionamento ou reversão da condição de células que já 

sofreram alguma lesão genética (SWEENEY et al., 2002; SUDBØ, REITH, 2005). 
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Tanto a COX-2 quanto o receptor para o fator de crescimento epidérmico (EGFR) 

encontram-se superexpressos e exibem interações entre si em lesões com elevado potencial 

para transformação maligna (como as leucoplasias orais) e carcinomas epidermóides de 

cabeça e pescoço, fazendo da COX-2 e EGFR alvos atrativos para uma terapêutica combinada 

(SUDBØ et al., 2003a; WANG et al., 2004). 

Pesquisas apontam que a COX-2 pode ser um alvo na quimioprevenção, onde a 

aspirina e outras drogas antiinflamatórias não esteróides, inibidores seletivos para as 

cicloxigenases, podem diminuir a incidência e morte em vários tipos de câncer em até 50% 

(GIOVANNUCCI et al., 1994; MASFERRER et al., 2002; PENG et al., 2002). 

Embora o exato mecanismo de ação destas drogas ainda seja objeto de 

questionamentos, é mencionado que os inibidores de COX-2 reduzem a produção de 

prostaglandinas e outros eicosanóides, aumentando as taxas de apoptose, reduzindo a 

angiogênese tumoral e inibindo o crescimento e proliferação tumoral (MOHANN, EPSTEIN, 

2003). 

Segundo Sawaoka et al. (1998), o bloqueio da atividade da COX-2 poderia suprimir a 

produção das prostaglandinas (PGE2), promover a parada do ciclo celular nas fases G0/G1, 

induzir a apoptose, estimular a vigilância imunológica e inibir a expressão de VEGF e, de 

uma maneira geral, a angiogênese tumoral. 

Onn, Tseng e Henst (2001), em uma revisão da literatura, afirmam que a Talidomida, 

embora não seja um inibidor específico de cicloxigenases, pode agir na inibição da 

angiogênese tumoral via supressão da indução de COX-2 através de um mecanismo pós-

tradução, onde a Talidomida eleva a taxa de degradação do RNAm da COX-2. 

A função potencial dos inibidores específicos da COX-2 na quimioprevenção de 

carcinomas tem sido estudada com mais ênfase na prevenção de carcinomas colorretais. 
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Resultados de inúmeras pesquisas mostram redução no número de pólipos colorretais em 

modelos experimentais e em humanos portadores de polipose adenomatosa familiar, estando 

associadas com a redução do risco de desenvolvimento de malignidades no trato digestivo 

(ONN, TSENG, HERBST, 2001; MOHANN, EPSTEIN, 2003; YU et al., 2003). 

Estudos clínicos e experimentais têm mostrado que drogas antiinflamatórias não 

esteróides também são capazes de induzir regressão no crescimento tumoral em pacientes 

portadores de câncer de mama e em carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço 

(ONDREY et al., 1996; SMALLEY, DuBOIS 1997; SHENG et al., 1997; FISCHER et al., 

1999).  

Analisando os efeitos em curto prazo de inibidores seletivos de COX-2 em 14 

pacientes portadores de carcinoma epidermóides de cérvice uterino, Ferrandina et al. (2003) 

observaram que, após 10 dias, o tratamento à base de celecoxib (400mg, duas vezes ao dia) 

provocou uma diminuição na expressão imuno-histoquímica de Ki-67, bem como uma 

redução na densidade vascular, indicando um efeito significativo deste inibidor sobre a 

proliferação celular e angiogênese tumoral. Com base nestes resultados, os autores sugerem 

que os inibidores seletivos de COX-2, além de agentes quimiopreventivos, constituem 

estratégias terapêuticas promissoras para o tratamento do carcinoma epidermóide. 

O efeito anticarcinogênico da nimesulidas e etodolac (drogas anti-inflamatórias não-

esteroidais) sobre o carcinoma epidermóide oral foi constatado no estudo experimental em 

ratos de Yamamoto et al. (2003), que verificaram que tais drogas são capazes de inibir o 

desenvolvimento do carcinoma de língua mesmo após o contato com agente iniciador (neste 

trabalho, a 4-nitroquinolina 1-óxido). Os autores concluem ainda que a COX-2 está envolvida 

na progressão de hiperplasias epiteliais para displasias e, subseqüentemente, a evolução para o 

carcinoma epidermóide oral. 
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Terakado et al. (2004) estudando linhagens celulares provenientes de carcinomas 

orais, verificaram haver correlação inversa entre os níveis de COX-2 e a sensibilidade à 

radioterapia e adicionalmente inferiram que a utilização de inibidores seletivos da COX-2 

pode ser potencializadora do efeito radioterápico em carcinomas orais.  Embora o mecanismo 

pelo qual a COX-2 confere radioresistência às células neoplásicas ainda não esteja 

completamente elucidado, os autores sugerem, com base em estudos prévios, a via anti-

apoptótica como uma possível explicação para tal fenômeno, indicando ainda uma provável 

correlação entre a superexpressão de COX-2 e Bcl-2. 

Evidências recentes mostram que os inibidores seletivos da COX-2 aumentam o efeito 

da radiação sobre as células tumorais por meio de um aumento no número de células 

neoplásicas entre as fases G2 e M do ciclo celular, nas quais tais células são mais sensíveis 

aos efeitos da radiação ionizante (MOHAN, EPSTEIN, 2003; YE et al., 2004). 

Amirghahari et al. (2003) avaliaram in vitro o efeito do NS-398, um inibidor 

específico da COX-2, sobre culturas de células de carcinomas epidermóides de cabeça e 

pescoço durante a exposição a diferentes dosagens de radiação ionizante (2 a 6 Gy) durante 

um período de 0 a 48 horas. Através da análise por Western Blot e RT-PCR, os autores 

observaram que as células neoplásicas expostas à radiação ionizante exibiam um aumento na 

expressão da proteína COX-2 acompanhado por uma elevada expressão de RNAm. Por outro 

lado, houve uma diminuição no número de células radioresistentes após a aplicação do NS-

398, acompanhada por uma diminuída expressão da proteína COX-2 ao exame Western Blot, 

embora poucas alterações fossem evidenciadas em relação aos níveis de RNAm. Estes 

resultados levaram os autores à conclusão de que o mecanismo de ação inibitória do NS-398 

sobre a expressão de COX-2 pós-transcricional. 

Sudbø et al. (2003b) afirmam que, dada a diversidade de drogas quimiopreventivas 

existentes, ainda não existe um consenso se tais drogas são mais efetivas quando usadas de 
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maneira isolada ou em conjunto. Os autores destacam ainda que, apesar de alguns estudos 

revelarem a reversão do desenvolvimento de lesões malignas da cavidade oral, muitas das 

drogas quimiopreventivas, a exemplo dos retinóides, desencadeiam efeitos adversos a longo 

prazo em pacientes assintomáticos. 

2.8. COX-2 E p53 

 Estudos recentes têm demonstrado que existe uma correlação entre a superexpressão 

de COX-2 e a presença de mutações no gene p53 em células neoplásicas, especialmente em 

lesões displásicas e carcinomas do trato aerodigestivo superior (HONG et al., 1990; 

SUBBARAMAIAH et al., 1999).  

O gene Cox-2 é um gene-alvo downstream do p53, cuja expressão é induzida pela 

ativação do p53 através da via Ras/Raf/MAPK (HAN et al., 2002; CHOI et al., 2005). 

Inúmeros relatos científicos inferem que a p53 do tipo selvagem é capaz de inibir a expressão 

da COX-2 por meio da supressão da atividade do promotor do gene Cox-2 através de um 

mecanismo de competição com proteínas de ligação TATA (TATA-binding proteins, ou 

SBP’s), através de um mecanismo de competição que impede as SBP’s de ligarem-se às 

respectivas regiões promotoras do gene Cox-2 (SUBBARAMAIAH et al., 1999; ITOH et al., 

2003; YU et al., 2003; SHIBATA et al., 2005). 

Os resultados de diversas pesquisas em modelos experimentais vêm demonstrando que 

a superexpressão da COX-2 pode contribuir para o processo de tumorigênese devido ao seu 

efeito inibitório sobre a apoptose induzida pelo p53 em resposta ao dano do DNA e que 

alguns inibidores da COX-2, como o NS-398, podem exibir efeito antitumoral em parte pelo 

fato de potencializarem a apoptose induzida pelo p53 na presença de stress genotóxico e até 

mesmo por atuarem sobre a atividade transcricional do p53 (CHOI et al., 2005).  
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Gallo et al. (2002a) sugerem que a sobre-regulação da iNOS pode ser p53-dependente, 

onde o p53 pode diminuir a expressão tanto da forma basal quanto da citocina-induzida da 

NOS. Sendo assim, os autores observaram que, nas células neoplásicas com p53 mutante, a 

superexpressão da iNOS foi um fator relacionado ao aumento da expressão da COX-2, onde a 

influência de ambas as proteínas estaria principalmente ligada ao aumento da angiogênese 

tumoral. Foi registrada ainda uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre a 

expressão de COX-2 e iNOS com anormalidades no gene p53 (GALLO et al., 2002a). 

Em pesquisas in vitro utilizando modelos de superexpressão e inativação dos genes 

Cox-2 e p53, Han et al. (2002), através de técnicas variadas de biologia molecular (Western 

Blot, Northern Blot, Microarrays, entre outros), concluíram que a expressão do gene Cox-2, 

na presença de stress genotóxico, é induzida pelo gene p53 à medida que a proteína p53 ativa 

a via Ras/Raf/ERK ou Ras/Raf/MAPK, com eventual participação da proteína HB-EGF 

(heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor). Os autores sugerem ainda que 

o efeito inibitório da COX-2 sobre a apoptose pode se dar através da ação da COX-2 sobre a 

regulação de certas proteínas anti-apoptóticas, como o Bcl-xL, ou sobre inibidores do ciclo 

celular, como o p27. Os autores destacam ainda o efeito anti-tumorigênico dos inibidores 

seletivos da COX-2, já que os mesmos foram capazes de potencializar a apoptose dependente 

de p53 através da via das caspases. 

No estudo de Yu et al. (2003), os quais analisaram por imuno-histoquímica, RT-PCR e 

Western Blot, a expressão da COX-2, p53 e do PCNA em 47 pacientes portadores de displasia 

epitelial esofágica e 86 com carcinoma de esôfago, verificou-se uma correlação direta entre a 

expressão de COX-2, PCNA e p53, sugerindo que a COX-2 possa exercer um importante 

papel nos estágios precoces da carcinogênese de esôfago, e que a superexpressão da COX-2 

está relacionada à proliferação celular e progressão de displasias epiteliais a carcinomas 

esofagianos. Os autores encontraram uma correlação estatisticamente significativa entre a  
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expressão imuno-histoquímica da COX-2 e alterações na expressão do p53, embora 

não se tenha verificado qualquer correlação entre a expressão de COX-2 e variáveis como 

idade, sexo, tamanho do tumor, grau histológico, estágio TNM e metástase. 

A associação dos níveis de COX-2 com estágios precoces da carcinogênese também 

foi comprovada nas pesquisas desenvolvidas por Kuo et al. (2003). Ao analisar 96 espécimes 

de carcinoma epidermóide de esôfago, os autores registraram superexpressão da COX-2 em 

49% dos casos, a maioria dos quais em estágios clínicos iniciais e em casos com metástases 

regionais ou à distância. Neste estudo, não se observou qualquer correlação estatisticamente 

significativa entre a superexpressão de COX-2 e variáveis como grau histológico de 

diferenciação, sexo, idade, localização da lesão, consumo de álcool ou tabaco, tampouco 

sobrevida dos pacientes. 

A partir de uma pesquisa com cultura de células de carcinoma de câncer colorretal, 

Swamy, Herzog e Rao (2003) detectaram por meio de Western Blot que células que 

superexpressavam COX-2 apresentavam uma maior concentração da proteína p53 no citosol e 

que tal achado se correlacionava com a presença de altas concentrações de formas de 

prostaglandinas eletrofílicas, como a PGA1. Os autores observaram ainda que, quando tais 

linhagens celulares eram expostas a altas concentrações de celecoxib, um inibidor seletivo da 

COX-2, havia um aumento dos níveis nucleares da proteína p53. 

Desta forma, Swamy, Herzog e Rao (2003) concluíram que as formas eletrofílicas de 

prostaglandinas são capazes de seqüestrar e inativar a proteína p53 selvagem no citoplasma da 

célula, efeito que provavelmente ocorre quando a COX-2 atinge níveis elevados de expressão 

durante a carcinogênese colorretal, sugerindo um papel crítico para a COX-2 neste processo e 

o efeito protetor de seus inibidores específicos. 

Analisando a correlação entre a expressão imuno-histoquímica da COX-2 e da p53 em 

63 carcinomas epidermóides de laringe, Lu e Gong (2004) detectaram uma correlação positiva 
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entre ambas as expressões, ressaltando o papel da COX-2 no desenvolvimento, crescimento e 

invasão tumoral para este tipo de carcinoma. Os autores observaram ainda uma correlação 

entre a expressão da p53 e o grau histológico de malignidade. 

Em uma pesquisa em cultura de células provenientes de carcinomas de cabeça e 

pescoço, Lee et al. (2004) afirmaram que a função supressora tumoral da p53, inclui sua 

atividade inibitória sobre a COX-2 e concluem que a administração de inibidores seletivos 

para COX-2, bem como a terapia gênica a partir da p53, podem oferecer estratégias 

favoráveis para tratamento e prevenção do câncer. 

Em um recente estudo in vitro, Corcoran et al. (2005) revelaram que a COX-2 é capaz 

de inibir a transcrição dependente de p53 e que, eventualmente, a expressão deste gene 

supressor tumoral pode levar a uma superexpressão da COX-2, sugerindo um novo 

mecanismo pelo qual o gene p53 pode regular seus próprios efeitos inibitórios sobre o 

crescimento celular e sobre a apoptose. Os autores destacam o efeito potencializador dos 

inibidores seletivos da COX-2 sobre a apoptose induzida pela p53 e sua importância como 

promissores alvos terapêuticos. 

Os resultados obtidos por Choi et al. (2005) em sistemas de superexpressão de COX-2 

adenoviral experimentais revelam uma associação significativa entre a COX-2 e o p53, onde a 

COX-2 exerceria um efeito inibitório sobre a atividade transcricional do p53, especialmente 

na indução de apoptose na presença de stress genotóxico com dano de DNA. Este estudo 

confirma a interação in vitro e in vivo entre as proteínas COX-2 e p53, pesquisas estas onde se 

obtiveram inclusive a imunoprecipitação da COX-2 junto com a p53, fornecendo subsídios 

que apóiam um novo mecanismo de ação da COX-2 na resposta celular ao dano no DNA. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Liu et al. (2005) evidenciaram, a partir de uma 

pesquisa in vitro realizado em linhagens de células de carcinomas de próstata, que a 

superexpressão da COX-2 foi capaz de inibir a atividade transcricional da p53 sobre a 
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apoptose, principalmente naquela induzida por hipóxia. Tais efeitos se deram tanto por 

mecanismos diretos quanto por mecanismos indiretos, onde estes últimos incluíam a 

fosforilação da proteína MDM-2, aumentando a associação desta última com a p53. Os 

autores evidenciaram ainda que estes efeitos foram mimetizados pela PGE2, cuja produção é 

catalisada pela COX-2, levando os mesmos a concluírem que a COX-2, quando superexpressa 

no câncer de próstata, é capaz de reduzir a função da p53, mesmo em sua forma selvagem, a 

qual pode ser restaurada com o uso de inibidores específicos para COX-2. 

Cressey et al. (2005) avaliaram 73 casos de carcinoma colorretal por meio da técnica 

Western Blot e constataram que a elevada expressão de COX-2 esteve associada com o 

acúmulo de p53, embora não houvesse significâncias estatísticas, indicando uma potencial 

função da p53 selvagem sobre a COX-2. Paralelamente, os autores observaram 

superexpressão de HDM2, um mecanismo alternativo de inativação da p53, apontando para 

um possível efeito indutor sobre a COX-2. Foi verificada também uma maior expressão da 

COX-2 em tumores pobremente diferenciados, embora os casos com tal gradação histológica 

estivessem em pequeno número, não apresentando assim significância estatística.  
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    3. PROPOSIÇÃO 

Este trabalho consiste na análise da correlação entre a expressão imuno-histoquímica 

das proteínas COX-2 e p53 em carcinomas epidermóides orais, bem como na avaliação da 

relação da imunoexpressão destas proteínas com o grau histológico de malignidade, de 

acordo com o sistema de gradação proposto por Bryne (1998) e adaptado por Miranda 

(2002). Com este estudo, visamos contribuir para um melhor entendimento do 

comportamento biológico do carcinoma epidermóide oral, conhecimento este 

imprescindível para o desenvolvimento de medidas terapêuticas mais eficientes para o 

controle desta neoplasia maligna.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Este estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva de carcinomas epidermóides 

orais, avaliando morfologicamente, com subseqüente gradação histológica de malignidade, 

bem como, imuno-histoquimicamente, quantificando-se a expressão da COX-2 e p53, a fim 

de evidenciar a existência de correlação entre o padrão de expressão destas proteínas e a 

gradação histológica dos espécimes estudados. 

4.2. POPULAÇÃO 

A população deste estudo constituiu-se por todos casos diagnosticados como 

carcinoma epidermóide oral provenientes dos Serviços de Anatomia Patológica da Disciplina 

de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN, Natal/ RN), da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de 

Propedêutica Médica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas (UFAL, 

Maceió/ AL) e do Laboratório de Patologia e Citologia LTDA (Aracaju/ SE).

4.3. AMOSTRA 

A partir de um número total de 52 espécimes, foram selecionados 34 casos de 

carcinoma epidermóide oral, os quais preencheram os critérios de inclusão estabelecidos para 

o estudo. 



76

4.4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA

4.4.1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram incluídos na amostra os casos resultantes de tratamentos cirúrgicos, cujo 

material emblocado em parafina encontrava-se em bom estado de conservação e em 

quantidade suficiente para realização do estudo imuno-histoquímico, além de espécimes com 

quantidade suficiente de material para que fosse possível a evidenciação do front invasivo. 

4.4.2. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Excluiu-se da amostra todos os casos de carcinoma epidermóide oral que não foram 

resultado de tratamento cirúrgico (biópsias incisionais) e/ou aqueles isentos de epitélio normal 

adjacente ao tumor, bem como espécimes com pouco material e com extensas áreas de 

necrose que impossibilitassem a gradação histológica através da identificação do front

invasivo e realização do exame imuno-histoquímico. 

Destaca-se, ainda, que a seleção amostral transcorreu independentemente de 

informações como sexo, idade e aspectos clínicos das lesões. 

4.5. ANÁLISE MORFOLÓGICA E GRADAÇÃO HISTOLÓGICA DE MALIGNIDADE 

O estudo morfológico foi realizado em lâminas com cortes histológicos de 5µm de 

espessura, corados pela técnica da hematoxilina e eosina, para evidenciação das características 

histomorfológicas do carcinoma epidermóide oral, com subseqüente realização da gradação 

histológica de malignidade, onde o sistema de gradação adotado consistiu no proposto por 



77

Bryne (1998) e adaptado por Miranda (2002), de acordo com os parâmetros descritos no 

Quadro 01, o qual encontra-se em anexo. 

 A análise dos parâmetros morfológicos foi realizada nas áreas mais profundas de 

invasão tumoral e, para cada parâmetro, atribuiu-se escore que variou de 1 a 4. Para cada caso 

calculou-se um número total de pontos através do somatório dos pontos obtidos para cada 

parâmetro. 

Através da somatória dos escores obtidos em cada parâmetro, obteve-se a pontuação 

final de cada espécime estudado, viabilizando sua classificação em: baixo escore (4 a 8 

pontos) ou alto escore de malignidade (> 8 pontos). Tal classificação foi proposta por 

Miranda (2002), consistindo em uma adaptação à classificação de Bryne (1989).  Os dados 

desta análise foram anotados em fichas individuais previamente elaboradas para os 

carcinomas epidermóides orais, constantes em anexo. 

4.6. ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

4.6.1. TÉCNICA IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 Todos os espécimes teciduais fixados em formol a 10% e emblocados em parafina, 

referentes aos casos selecionados para este estudo, foram submetidos a cortes histológicos de 

3 µm de espessura, estendidos em lâminas de vidro, previamente limpas e desengorduradas, 

preparadas com adesivo à base de organosilano (3-aminopropriltrietoxi-silano, Sigma 

Chemical C.O., USA). Posteriormente, submeteu-se os referidos cortes ao método da imuno-

histoquímica, pela técnica da Estreptavidina-Biotina (SABC), a qual encontra-se descrita 

abaixo, utilizando os anticorpos monoclonais, COX-2 e p53, os quais encontram-se 

especificados no Quadro 02. 
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• Desparafinização em dois banhos de xilol: 

- xilol 1 (30 minutos) - 570 C; 

- xilol 2 (20 minutos) – Temperatura Ambiente (TA); 

• Re-hidratação em cadeia descendente de etanóis 

 - Etanol absoluto I (5 minutos), em temperatura ambiente; 

 - Etanol absoluto II (5 minutos), em temperatura ambiente; 

 - Etanol absoluto III (5 minutos), em temperatura ambiente; 

- Etanol absoluto IV (5 minutos), em temperatura ambiente; 

 - Etanol 950 (5 minutos), em temperatura ambiente; 

- Etanol 800 (5 minutos), em temperatura ambiente; 

• Remoção do pigmento formólico com Hidróxido de amônia a 10% em etanol a 95% 

(10 minutos), em temperatura ambiente; 

• Lavagem em água corrente (10 minutos); 

• Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada); 

• Recuperação antigênica (Quadro 02); 

• Lavagem em água corrente (10 minutos); 

• Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada); 

• Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio (H2O2) 10 volumes - 2 

trocas (15 minutos cada); 

• Lavagem em água corrente (10 minutos); 

• Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada); 

• Incubação em solução tampão de TRIS-HCL – pH 7,4 – (Tris-hidroxi-metil-

aminometano, Sigma Chemical CO. USA) – 2 trocas (5 minutos cada); 
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• Lavagem em água corrente (10 minutos); 

• Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada); 

• Incubação dos anticorpos primários conforme determinação do fabricante, com 

diluição em solução BSA a 1% em TRIS-HCL, pH 7,4 (Quadro 02); 

• Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCL- 2, pH 7,4 (5 minutos 

cada); 

• Incubação com anticorpo secundário polivalente* (cabra anti-camundongo anti-

coelho/ Dako Corporation, Dinamarca), por um período de 30 minutos; 

• Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCL- 2, pH 7,4 (5 minutos 

cada); 

• Incubação do complexo Estreptavidina-Biotina (Dako A/S, Glostrup, Dinamarca), 

durante 30 minutos, em temperatura ambiente; 

* O complexo Estreptavidina-Biotina utilizado, foi proveniente do Kit Dako LSAB + 

peroxidase universal K0690 (Dako Corporation, Dinamarca) 

• Imersão em TRIS-HCL - 2 trocas (5 minutos cada); 

• Revelação da reação cromógena de diaminobenzidina (DAB) a 0,03% (3,3- 

diaminobenzina, Sigma Chemical CO, USA), diluída em 100 ml de TRI-HCL e 

acrescida de 0,6 ml de peróxido de hidrogênio 20 volumes, aplicada por um período 

de 3 minutos, em câmara escura; 

• Lavagem em água corrente (10 minutos); 

• Passagem em água destilada (3 trocas); 

• Contra-coloração com Hematoxilina de Mayer (10 minutos), em temperatura 

ambiente; 

• Lavagem em água corrente (10 minutos); 

• Passagem dupla em água destilada (5 minutos cada); 
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• Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

 - Etanol 800 (2 minutos), em temperatura ambiente; 

 - Etanol 950 (2 minutos), em temperatura ambiente; 

- Etanol absoluto I (2 minutos), em temperatura ambiente; 

 - Etanol absoluto II (2 minutos), em temperatura ambiente; 

 - Etanol absoluto III (2 minutos), em temperatura ambiente; 

• Diafanização em dois banhos de xilol: 

 - Xilol 1 (2 minutos); 

- Xilol 2 (2 minutos); 

• Montagem da lamínula em resina Permount R (Fischer Scientific, USA) para a 

observação em microscopia de luz, em microscópio monocular (OLYMPUS CH30).

Clone Anticorpo Diluição Fonte Rec. antigênica Tempo de incubação 
(min) 

160112 COX-2 1:50 Cayman 
Chemical, USA 

Citrato pH 6,0 

Steamer, 30’ 

Overnight 

(18 h) 

4ºC 

DO-7, 
MxH 

p53 1:50 DAKOCYT Citrato pH 6,0 

Steamer, 30’ 

Overnight 

(18h) 

Quadro 02– Clone, especificidade, fabricante, recuperação antigênica e tempo de incubação dos 
anticorpos primários utilizados para o estudo imuno-histoquímico. 
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4.6.2. ANÁLISE DA EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA 

4.6.2.1. ANÁLISE DAS CÉLULAS IMUNOPOSITIVAS PARA O ANTICORPO COX-2

A imunomarcação para a COX-2 foi analisada em casos de carcinoma epidermóide 

oral, mais especificamente no front invasivo da lesão, contando-se de maneira manual e 

aleatória 1000 células, que apresentavam coloração acastanhada citoplasmática, em pelo 

menos cinco campos histológicos diferentes. 

Cada caso foi analisado ao microscópio de luz OLYMPUS CH30 e a contagem das 

células positivas foi efetuada com auxílio de um aparelho de contagem (LEUCOTRON LS-II) 

em um aumento de 1000x. Obteve-se o índice de positividade (IP) dividindo o número de 

células positivas por 1000 e multiplicando por 100 para expressar o resultado em 

percentagem. 

Após a quantificação e classificação da imunoexpressão da COX-2, os dados obtidos 

para cada caso foram remetidos à ficha 2 (em anexo), onde realizou-se, posteriormente, uma 

análise comparativa entre a marcação para a COX-2, a expressão do p53 e o grau histológico 

de malignidade. 

4.6.2.2. ANÁLISE DAS CÉLULAS IMUNOPOSITIVAS PARA O ANTICORPO p53 

Analisou-se a imunomarcação para o p53, em casos de carcinoma epidermóide oral, 

mais especificamente no front invasivo da lesão, por meio de contagem manual e aleatória de 
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1000 células neoplásicas, que apresentavam coloração acastanhada nuclear, em pelo menos 

cinco campos histológicos diferentes. 

Cada caso foi analisado ao microscópio de luz OLYMPUS CH30, efetuando-se a 

contagem das células positivas por meio de um aparelho de contagem (LEUCOTRON LS-II)

em um aumento de 1000x. O índice de positividade (IP) foi obtido dividindo o número de 

células positivas por 1000 e multiplicando por 100 para expressar o resultado em 

percentagem. 

Após a quantificação e classificação da imunoexpressão da p53, os dados obtidos para 

caso foram remetidos à ficha 2, procedendo-se, posteriormente, a uma análise comparativa 

entre a marcação para a COX-2, a expressão do p53 e o grau histológico de malignidade. 

4.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados obtidos a partir dos dados coletados quanto ao sexo, idade, sítio 

anatômico da lesão, gradação histológica de malignidade e índices de positividade para COX-

2 e p53 foram submetidos à análise estatística adequada com o intuito de testar as hipóteses 

levantadas na presente pesquisa. Para tal, foi utilizado o programa SSPS (Statistical for 

Social Science version 10.0 for Windows XP, SPSS software, Chicago Illinois 

USA, www.spss.com). 

Para analisar a variável independente sítio anatômico, as lesões foram categorizadas 

em 3 grupos: língua/assoalho bucal (Grupo I), lábio (Grupo II) e outras localizações (Grupo 

III). 

Embora os dados quanto aos índices de positividade e gradação histológica tivessem 

apresentado uma distribuição normal, o pequeno número da amostra e o fato de que o desvio 
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padrão apresentou-se próximo e, em alguns casos, superior à media justificou a utilização de 

testes estatísticos não paramétricos, como os testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. 

A diferença entre a expressão imuno-histoquímica da COX-2 e da p53 em relação aos 

diferentes grupos quanto à localização foi aferida através da utilização do teste de Kruskal-

Wallis. 

O teste de Mann-Whitney foi aplicado para verificar a diferença estatística entre os 

índices de positividade para COX-2 e p53, respectivamente, em relação ao grau histológico de 

malignidade. A correlação entre os valores obtidos para cada parâmetro de forma 

individualizada e para o escore total de malignidade em relação aos índices de positividade 

para COX-2 e p53, respectivamente, foi analisada empregando-se o coeficiente de correlação 

de Spearman. 

Os valores obtidos para os índices de positividade para COX-2 e p53, variáveis 

quantitativas, foram avaliados ainda sob a forma de variáveis categóricas, após a re-

categorização baseada nos valores das suas respectivas medianas, criando-se uma variável 

intensidade de marcação. A associação entre a intensidade de marcação para COX-2 e p53 e o 

grau histológico de malignidade foi avaliada através do teste exato de Fisher.

A correlação entre a expressão imuno-histoquímica da COX-2 e da p53 foi verificada 

através da utilização do coeficiente de correlação de Spearman, utilizando-se os respectivos 

índices de positividade. Adicionalmente, com o intuito de verificar a associação entre a 

presença de imunomarcação e nível de concordância entre a expressão imuno-histoquímica da 

COX-2 e da p53, foram aplicados, respectivamente, o teste exato de Fisher e o teste de Kappa. 

Para todos os testes realizados foi considerado um nível de significância de 5% 

(p=0,05). 
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4.8. IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

  

O projeto de pesquisa desenvolvido foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa da UFRN, o qual aprovou o projeto através do parecer n° 152/2005, constante em 

anexo. 
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5. RESULTADOS 

Nesta seção, os resultados serão apresentados inicialmente pela caracterização da 

amostra, seguida pelos dados referentes ao estudo morfológico, a gradação histológica de 

malignidade e a expressão imuno-histoquímica das proteínas COX-2 e p53. 

Subseqüentemente, serão expostos os resultados referentes às relações encontras entre a 

expressão da COX-2 e p53 em relação ao sítio anatômico de acometimento e gradação 

histológica de malignidade, bem como aqueles inerentes à correlação entre a expressão destas 

duas proteínas. 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra do presente estudo foi constituída por 34 casos de carcinoma epidermóide 

oral obtidos a partir dos arquivos dos Serviços de Anatomia Patológica do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Alagoas (Maceió/AL), Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (Natal/RN) e Laboratório de Patologia e Citologia LTDA (Aracaju/SE). 

 Neste total de casos, observou-se uma discreta predominância pelo sexo masculino 

(55,9% dos casos) em relação ao sexo feminino (44,1%), evidenciando-se ainda uma média 

de idade, no momento do diagnóstico histopatológico, de 62,88 + 11,41 anos. 

 Considerando o sítio anatômico das lesões, 9 espécimes foram provenientes de lábio 

inferior, 6 de língua, 4 de assoalho bucal, 4 de mucosa jugal, 2 de palato, 2 de rebordo 

alveolar, 1 de lábio superior, 1 de região retromolar e 1 de mandíbula. A distribuição 

percentual destes dados é visualizada na Figura 01. É importante ressaltar o fato de que 4 

casos desta amostra foram excluídos da análise para a característica sítio anatômico de 

acometimento devido à ausência de tais informações no momento da consulta às fichas 

clínicas.  
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Figura 01. Distribuição dos casos de carcinoma epidermóide oral em relação ao sítio 
anatômico. Natal, RN-2006. 
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 Dada a heterogeneidade da distribuição dos dados quanto à localização das lesões, esta 

variável foi re-categorizada a fim de viabilizar a análise estatística. Após esta re-

categorização, os casos foram distribuídos em 3 grupos: língua e assoalho bucal (Grupo I), 

lábio (Grupo II) e Outras localizações (Grupo III), com base na proximidade de tais sítios e 

similaridade quanto ao comportamento biológico nestas localizações. Após tal procedimento, 

constatou-se que cada um dos grupos compreendeu 10 espécimes, uma vez que 4 casos não 

continham informação quanto à localização da lesão. 

5.2. ESTUDO MORFOLÓGICO 

Ao exame histopatológico, os cortes histológicos corados pela técnica histoquímica da 

Hematoxilina e Eosina examinados em microscopia de luz exibiram características peculiares 

ao carcinoma epidermóide oral.  
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Entre os achados observados, destaca-se a proliferação de células epiteliais arranjadas 

sob a forma de lençóis, ilhas, cordões, pequenos grupamentos celulares e, eventualmente, a 

proliferação de células em um padrão disperso (Figuras 06 a 13). As células neoplásicas 

exibiam graus variados de atipia, que incluíam pleomorfismo nuclear, alterações na relação 

núcleo-citoplasma, hipercromatismo nuclear, nucléolos proeminentes e número variado de 

figuras de mitose algumas das quais de formato atípico (tripolares e tetrapolares, por 

exemplo), além de inúmeras outras aberrações nucleares (como cariólise e cariorrexe). 

Entre os carcinomas epidermóides avaliados, foram evidenciados tanto tumores bem 

diferenciados, os quais exibiam presença evidente de pérolas de ceratina (Figuras 06) e 

elevada diferenciação celular (Figura 08), quanto tumores pouco diferenciados, os quais 

apresentaram pouca diferenciação celular e baixo grau de ceratinização (Figuras 10 e 12), por 

vezes exibindo predominância de células fusiformes no parênquima tumoral (Figura 13). 

O estroma tumoral foi basicamente composto por tecido conjuntivo fibroso de 

densidade variável, contendo vasos sanguíneos variáveis em número e calibre. De permeio, 

evidenciou-se com freqüência a presença de um infiltrado inflamatório predominantemente 

linfoplasmocitário em variados graus de intensidade. 

 Foi comum a presença de invasão tumoral em meio a estruturas da camada 

submucosa, tais como ductos e parênquima de glândula salivar (Figuras 11 e 13), tecido 

adiposo e tecido muscular estriado (Figuras 07, 08 e 09). 
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5.3. GRADAÇÃO HISTOLÓGICA DE MALIGNIDADE 

 Dentre os  34 casos analisados, a avaliação quanto ao grau histológico de malignidade 

revelou 26 tumores de baixo grau (76,5%) (Figura 06 a 09) e 8 tumores (23,5%) com alto grau 

histológico de malignidade (Figura 10 à 13). Cerca de 50% dos casos de carcinoma 

epidermóide oral avaliados apresentaram um escore total que variouentre 6,00 e 8,25. Valores 

inerentes à distribuição dos dados quanto ao escore total de malignidade e referentes aos 

parâmetros para gradação podem ser visualizados na Tabela 01. 

 Mediana Q25 - Q75 Valor Mínimo Valor Máximo 

Escore total 7 6-8,25 4 11 

Grau de ceratinização 2 1-3 1 3 

Pleomorfismo nuclear 2 1-2 1 4 

Padrão de invasão 2 2-3 1 3 

Infiltrado inflamatório 1 1-2 1 3 

Tabela 01. Mediana, quartis 25 e 75 e valores mínimos e máximos para gradação histológica 
de malignidade em relação ao escore total, grau de ceratinização, pleomorfismo nuclear, 
padrão de invasão e infiltrado inflamatório dos carcinomas epidermóides orais. Natal,RN-
2006.
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5.4. EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DAS PROTEÍNAS COX-2 E p53 

A COX-2 exibiu uma marcação citoplasmática (Figura 14), apresentando um índice de 

positividade (IP) médio de 26,47%. Entretanto, em pelo menos 50% dos casos, os valores 

para a IP concentraram-se em torno de 17,21% para este marcador, fato verificado ao 

examinarmos a distribuição percentil dos dados.

 Ocasionalmente, observou-se uma discreta marcação nuclear de aspecto ora granular, 

ora uniforme. No entanto, tal característica foi visualizada apenas em áreas muito restritas de 

um pequeno número de espécimes e foram desconsideradas no momento do estabelecimento 

do índice de positividade. 

 Após o estabelecimento do IP para todos os 34 casos de carcinoma epidermóide oral 

realizou-se, adicionalmente, uma re-categorização da amostra a partir dos valores obtidos em 

relação à mediana. Os casos analisados poderiam se encaixar em apenas um dos dois grupos: 

casos com fraca positividade para COX-2 (IP com valores entre 0 e 17,21%) e forte 

positividade para COX-2 (IP com valores acima de 17,21%).  Os valores para a intensidade e 

IP de cada caso, tanto para COX-2 quanto para p53, estão ilustrado na Tabela 08. 

 A partir desta re-categorização, constatou-se que 17 espécimes (50,00% dos casos) 

apresentavam forte expressão para COX-2, enquanto 11 (32,40%) apresentaram uma fraca 

expressão para o anticorpo. Houve ausência de expressão em 6 (17,60%) dos casos. 

 Ao exame histológico, pôde-se constatar uma considerável variação na marcação 

imuno-histoquímica para COX-2 (Figuras 14 e 15), mesmo em áreas diferentes de um mesmo 

espécime. Com efeito, em boa parte dos espécimes, notou-se uma marcação mais intensa para 

a COX-2 em células localizadas na periferia de ilhas e cordões tumorais em relação às células 

localizadas nas porções mais centrais destas estruturas (Figura 16).
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 Evidenciou-se ainda que, naqueles espécimes que continham uma margem de livre de 

epitélio não neoplásico, havia uma expressão marcante da COX-2, especialmente na camada 

basal e parabasal de epitélios que apresentavam alterações displásicas (Figura 17). Em 

fragmentos de epitélio histologicamente normal, a marcação para COX-2 foi praticamente 

inexistente e, quando presente, restrita à camada basal.  

Em alguns espécimes, observou-se ainda imunorreatividade de graus variados para 

algumas células inflamatórias, fibroblastos, células endoteliais. A marcação intensa em tecido 

muscular estriado foi observada como um achado constante nos cortes histológicos 

examinados. 

A marcação imuno-histoquímica pela p53 apresentou localização nuclear (Figura 18), 

onde 50% da amostra exibiu valores de IP de 31,70% ou menos. A imunorreatividade para 

p53 exibiu grande variação entre os carcinomas epidermóides avaliados (Figuras 18 e 19), 

bem como em diferentes regiões de um mesmo tumor, e exibiu uma maior intensidade 

naquelas células localizadas na periferia de ilhotas e cordões de células neoplásicas (Figura 

20), tal qual observado para COX-2. Tais semelhanças continuaram ao constatarmos em 

fragmentos de epitélio displásico adjacentes à neoplasia uma imunomarcação para a p53 em 

nível de camada basal e parabasal (Figura 21). 

 Da mesma forma que a COX-2, a intensidade da marcação para p53 também foi re-

categorizada em dois grupos a partir do valor obtido para mediana. Um para aqueles com 

fraca expressão (com valores de IP entre 0 e 31,70%) e um para os casos com forte expressão 

para este anticorpo (IP com valores acima de 31,70%).  

Sendo assim, dos 34 casos, 13 (38,23%) apresentaram fraca expressão para p53, ao 

passo que 17 (50%) exibiram forte expressão para esta proteína. Apenas 4 casos (11,76%) 

foram negativos para p53.   
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Os valores para mediana, a distribuição quartil e outras medidas de dispersão 

encontram-se representados na Tabela 02. 

5.5. EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DAS PROTEÍNAS COX-2 E p53 EM 

RELAÇÃO AO SÍTIO ANATÔMICO  

 A mediana dos valores percentuais para o índice de positividade para COX-2 e p53 

nos grupos estudados, bem como a distribuição percentil e os valores para o teste de Kruskal-

Wallis estão representados na Tabela 03. 

Mediana Q25 - Q75 Valor Mínimo Valor Máximo 

COX-2 17,21 3,80-45,09 0,00 94,60 

P53 31,70 0,27-31,70 0,00 55,67 

Tabela 02. Mediana, quartis 25 e 75 e valores mínimos e máximos para o índice de 
positividade (IP) para COX-2 e p53 em carcinomas epidermóides orais. Natal,RN- 2006. 
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Anticorpo Grupo n Mediana Q25-Q75 KW p 

Grupo I 10 14,38 3,90-56,64 

Grupo II 10 16,20 0,00-43,14 

COX-2 

(IP) 

Grupo III 10 33,71 5,25-45,40 

0,653 0,722

Grupo I 10 47,23 1,42-68,15 

Grupo II 10 38,61 2,32-59,71 p53

(IP) 
Grupo III 10 10,75 0,27-39,74 

1,695 0,429

O teste de Kruskal-Wallis não revelou diferença estatisticamente significativa na 

expressão imuno-histoquímica da COX-2 e p53 nos três grupos categorizados para 

localização (p>0,05), já que os índices de positividade para estas proteínas foram, 

respectivamente similares entre os grupos. A ausência de diferença estatisticamente 

significativa entre a expressão de COX-2 e de p53 em relação ao sítio de acometimento está 

expressa graficamente, respectivamente, nas Figuras 02 e 03. 

Tabela 03. Tamanho da amostra, média, quartis 25 e 75, mediana, valor estatístico para o 
teste de Kruskal-Wallis (KW) e significância estatística para o índice de positividade (IP) 
para COX-2 e p53 de carcinomas epidermóides em diferentes grupos de sítios anatômicos. 
Natal, RN-2006. 
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Figura 03. Box plot para o índice de positividade (IP) para 
p53 em relação aos diferentes grupos de sítios anatômicos. 
Natal, RN-2006. 

Sítios anatômicos

Outras localizaçõesLábioLíngua/assoalho

IP
 p

ar
a 

C
O

X
-2

120

100

80

60

40

20

0

-20

14

16

Figura 02. Box plot para o índice de positividade (IP) para 
COX-2 em relação aos diferentes grupos de sítios 
anatômicos. Natal, RN-2006. 
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5.6. EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DAS PROTEÍNAS COX-2 E p53 EM 

RELAÇÃO AO GRAU HISTOLÓGICO DE MALIGNIDADE 

 Para a análise da expressão imuno-histoquímica de COX-2 e de p53 em relação ao 

grau histológico de malignidade, utilizou-se os dados de duas formas. Na primeira, os dados 

foram utilizados tais quais foram coletados, ou seja, o índice de positividade (IP) para COX-2 

e p53, respectivamente. Em uma segunda análise, os valores percentuais do IP para estes dois 

marcadores foram classificados em duas categorias a partir da mediana. Dessa forma, os 

valores que se encontravam abaixo da mediana foram considerados como baixos (desfecho 

negativo) e os que estavam acima da mediana foram considerados como altos (desfecho 

positivo). 

 A Tabela 04 indica os valores da mediana e dos quartis 25 e 75 do índice de 

positividade para COX-2 e p53, respectivamente, para os casos de alto e baixo grau 

histológico de malignidade, assim como os parâmetros estatísticos para o teste de Mann-

Whitney. 
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Índice de positividade para COX-2  Grau 
histológico 
de 
malignidade

n Mediana Q25-Q75 Média dos 
postos 

Soma dos 
postos 

U p

Alto 08 41,22 6,10-77,94 21,88 175,00 

Baixo 26 15,49 2,92-35,62 16,15 420,00 

69,00 0,154* 

 Índice de positividade para p53    

Alto 08 13,26 0,25-77,05 16,13 129,00 

Baixo 26 34,15 1,50-48,19 17,92 466,00 

93,00 0,655* 

* Teste de Mann-Whitney 

Os valores obtidos a partir da análise estatística pelo teste U de Mann-Whitney não 

revelaram diferença estatisticamente significativa nem na expressão imuno-histoquímica de 

COX-2, nem na de p53 entre lesões de carcinoma epidermóide oral de alto e baixo grau 

histológico de malignidade. De acordo com estes resultados, acredita-se que a variável 

independente grau histológico de malignidade não interferiu nos resultados deste estudo, 

uma vez que o índice de positividade para COX-2 e p53, respectivamente, foi similar em 

tumores de alto e baixo grau histológico de malignidade, da mesma forma que ocorreu com a 

variável independente sítio anatômico.

 A ausência de diferença entre a expressão imuno-histoquímica de COX-2 e de p53 em 

relação ao grau histológico de malignidade pode ser visualizada graficamente nas Figuras 04 e 

05, respectivamente. 

Tabela 04. Tamanho da amostra, quartis 25 e 75, média e soma dos postos, estatística U e 
significância estatística para os índices de positividade de COX-2 3 p53 em relação ao grau 
histológico de malignidade. Natal, RN-2006. 
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Figura 04. Box plot para o índice de positividade (IP) para
COX-2 em relação ao grau histológico de malignidade. 
Natal, RN-2006. 
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Figura 05. Box plot para o índice de positividade (IP) para 
p53 em relação ao grau histológico de malignidade. Natal, 
RN-2006. 
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A análise descritiva da distribuição dos índices de positividade para COX-2 e p53 e o grau 

histológico de malignidade após a re-categorização dos dados a partir da mediana estão 

representadas na Tabela 05. 

Intensidade de marcação pela COX-2 Grau histológico de 
malignidade 

Ausente 

n (%) 

Fraca 

n (%) 

Forte 

n (%) 

Alto 1 (12,50) 2 (25,00) 5 (62,50) 

Baixo 5 (19,23) 9 (34,61) 12 (46,16) 

 Intensidade de marcação pela p53 

Alto 2 (25,00) 3 (37,50) 3 (37,50) 

Baixo 2 (7,69) 10 (38,46) 14 (53,86) 

Embora revelem um ligeiro aumento na expressão imuno-histoquímica da p53 em 

lesões de baixo grau de malignidade, a análise descritiva dos dados re-categorizados mostram 

a variação significativa na distribuição da expressão destas proteínas. 

 Na Tabela 06, evidenciamos a verificação entre a associação da variável intensidade 

de marcação para COX-2 e p53 e o grau histológico de malignidade por meio do teste exato 

de Fisher. 

Tabela 05. Distribuição descritiva absoluta e percentual da marcação imuno-histoquímica 
para COX-2 e p53, re-categorizada, em relação ao grau histológico de malignidade sobre o 
total da amostra. Natal, RN-2006.
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Intensidade de Marcação para COX-2 P Grau histológico de 
malignidade 

Fraca 

n (%) 

Forte 

n (%) 

Alto 2 (28,60) 5 (71,40) 

Baixo 9 (42,90) 12 (57,10) 

0,668*

 Intensidade de Marcação para p53 

Alto 3 (50,00) 3 (50,00) 

Baixo 10 (41,70) 14 (58,30) 

1,00*

Os resultados contidos na Tabela 06 mostram que não houve uma associação 

estatisticamente significativa entre a expressão imuno-histoquímica da COX-2 e da p53 com o 

grau histológico de malignidade mesmo após a re-categorização do índice de positividade, 

variável quantitativa, em de intensidade de marcação, variável categórica. 

Foi realizada ainda a análise da correlação entre os índices de positividade para a 

COX-2 e p53 e os parâmetros utilizados para a gradação histológica de malignidade de 

maneira individualizada, bem como com o escore total de malignidade. Embora os dados 

tenham apresentado uma distribuição normal, tal análise foi obtida através da aplicação do 

coeficiente de correlação de Spearman, uma vez que os parâmetros do sistema de gradação 

histológica são dados em escores. Estas informações estão registradas mais detalhadamente na 

Tabela 07. 

Tabela 06. Distribuição absoluta e relativa da intensidade da marcação para COX-2 e p53, 
re-categorizada, em relação ao grau histológico de malignidade sobre os casos positivos 
para os respectivos marcadores. Natal, RN-2006. 
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IP para COX-2 IP para p53 Parâmetro 

Histológico r p r p 

Grau de 
ceratinização 

0,353 0,041 0,331 0,056 

Pleomorfismo 
nuclear 

-0,97 0,587 -0,171 0,333 

Padrão de 
invasão 

0,342 0,048 0,020 0,911 

Infiltrado 
inflamatório 

0,242 0,167 0,203 0,250 

Escore total de 
malignidade 

0,355 0,039 0,105 0,555 

Os resultados ilustrados na Tabela 07 indicam que existe uma fraca correlação entre o 

índice de positividade para COX-2 e os parâmetros grau de ceratinização e padrão de 

invasão (p<0,05), ao passo que para os demais parâmetros não houve qualquer correlação. 

Entretanto, deve-se ressaltar que os baixos coeficientes de correlação detectados para estes 

dois parâmetros e a significância estatística próxima ao limiar estabelecido nesse estudo 

(p<0,05) não permitem afirmar que tal correlação, mesmo que fraca, ocorra sempre e na 

mesma magnitude em todos os casos de carcinoma epidermóide oral. 

Não foi verificado qualquer valor estatisticamente significativo em relação à 

correlação entre o índice de positividade para p53 e quaisquer dos parâmetros componentes 

do escore total de malignidade. 

Tabela 07. Valor estatístico para o coeficiente de correlação de Spearman (r) e 
significância estatística (p) para os índices de positividade (IP’s) para COX-2 e p53 em 
relação aos parâmetros do sistema de gradação histológica de malignidade de maneira 
individualizada e escore total de malignidade. Natal, RN-2006. 
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 O coeficiente de correlação de Spearman revelou ainda uma fraca porém significativa 

correlação entre o índice de positividade para COX-2 e o escore total de malignidade 

(p<0,05), ao passo que o índice de positividade para a p53 não apresentou correlação 

estatisticamente significativa com os escores totais de malignidade (p>0,05). Os valores 

individualizados para os parâmetros adotados para agradação histológica, escore total de 

malignidade, bem como os respectivos valores quanto à imunoexpressão para as proteínas 

COX-2 e p53 encntram-se representados na Tabela 08. 

5.7 CORRELAÇÃO ENTRE A EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DAS 

PROTEÍNAS COX-2 E p53 

 A correlação entre a expressão imuno-histoquímica da COX-2 e p53 foi avaliada por 

meio da aplicação do coeficiente de correlação de Spearman, o qual não detectou nenhuma 

correlação estatisticamente significativa entre estes dois marcadores, onde o valor de r foi 

igual a 0,236 e p igual a 0,179 (p<0,05). 

 Mesmo ao verificar a associação entre a presença e ausência de marcação imuno-

histoquímica entre COX-2 e p53 através de teste exato de Fisher, não foi encontrado nem um 

valor estatisticamente significativo (p=0,559). O coeficiente de kappa revelou ausência de 

concordância entre a presença e ausência da marcação para COX-2 e p53 (κ=0,681). 

 Quanto à variável re-categorizada intensidade de marcação, o teste exato de Fisher 

não detectou associação entre a intensidade da expressão da COX-2 e p53 (p=1,00). O 

coeficiente de Kappa (κ=0,973) detectou a ausência de concordância entre a intensidade de 

marcação da COX-2 e da p53. 



Legenda  das figuras 06 a 09. 
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Legenda  das figuras 10 a 13.
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Legenda  das figuras 14 a 17.
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Legenda  das figuras 18 a 21.
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COX-2 p53 
Caso GC PN PI II Escore 

total Intensidade (IP) Intensidade(IP) 

1 2 3 2 1 8 Fraca (4,45%) Fraca (0,30%) 
2 2 2 1 2 7 Ausente (0,00) Forte (72,67%) 
3 2 2 1 2 7 Fraca (6,60%) Fraca (0,20%) 
4 2 3 3 1 9 Ausente (0,00) Fraca (0,20%) 
5 3 2 3 1 9 Forte (32,30%) Forte (80,30%) 
6 2 1 2 1 6 Fraca (3,50%) Forte (57,62%) 
7 1 1 2 1 5 Forte (26,76%) Fraca (0,20%) 
8 2 2 2 1 7 Forte (35,13%) Forte (43,40%) 
9 3 1 2 2 8 Forte (37,11%) Forte (38,52%) 
10 1 1 1 1 4 Ausente (0,00) Fraca (0,30%) 
11 1 1 2 2 6 Forte (18,40%) Forte (41,12%) 
12 1 1 2 1 5 Ausente (0,00) Forte (32,20%) 
13 3 1 1 3 8 Forte (27,17%) Fraca (19,50%) 
14 2 2 3 2 9 Forte (81,80%) Fraca (0,10%) 
15 3 1 2 2 8 Fraca (7,50%) Forte (70,70%) 
16 3 2 3 3 11 Forte (94,60%) Forte (85,71%) 
17 3 2 2 1 8 Fraca (16,03%) Forte (56,51%) 
18 3 2 3 1 9 Forte (50,14%) Ausente (0,00) 
19 2 2 2 1 7 Forte (68,05%) Forte (79,00%) 
20 3 2 3 2 10 Forte (66,38%) Forte (66,30%) 
21 2 4 3 2 11 Fraca (3,90%) Ausente (0,00) 
22 3 1 2 1 7 Forte (48,91%) Fraca (1,90%) 
23 3 1 1 2 7 Fraca (14,96%) Forte (39,90%) 
24 2 2 2 1 7 Fraca (1,21%) Fraca (2,00%) 
25 1 1 2 2 6 Forte (53,40%) Forte (37,96%) 
26 1 2 2 1 6 Forte (30,26%) Fraca (3,00%) 
27 2 2 2 1 7 Forte (76,45%) Fraca (31,20%) 
28 2 2 1 1 6 Ausente (0,00) Forte (36,10%) 
29 3 3 3 1 10 Fraca (12,73%) Fraca (26,33%) 
30 1 1 2 1 5 Fraca (14,00%) Forte (45,80%) 
31 2 1 3 1 7 Forte (43,82%) Fraca (2,00%) 
32 2 3 3 1 8 Forte (20,56%) Forte (55,39%) 
33 1 2 2 1 6 Fraca (3,90%) Ausente (0,00) 
34 1 2 2 1 6 Ausente (0,00) Ausente (0,00) 

Tabela 08 – Valores individualizados correspondentes aos parâmetros de gradação 
histológica, escore total de  malignidade e à intensidade e índice de positividade (IP) para a 
expressão imuno-histoquímica das proteínas COX-2 e p53 referentes a cada caso analisado. 
Natal, RN – 2006. 

Legenda: GR- grau de ceratinização; PN- pleomorfismo nuclear; PI – padrão de invasão;  
II- infiltrado inflamatório 
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6. DISCUSSÃO 

O carcinoma epidermóide oral é a neoplasia maligna de maior prevalência na cavidade 

oral, representando mais de 90% de todas as malignidades nesta localidade, sendo estimado 

que 300.000 novos casos são diagnosticados anualmente em todo o mundo (SUDBØ, REITH, 

2005). Além da elevada incidência na cavidade oral, o carcinoma epidermóide destaca-se 

pelas altas taxas de recorrência e mortalidade (ITOH et al., 2003; YAMAMOTO et al., 2003).  

 Conforme relatam Howell et al. (2003), esta entidade patológica geralmente acomete 

indivíduos do sexo masculino, pertencentes a uma faixa etária superior a 40 anos, sendo 

comumente diagnosticado durante a sexta década de vida. Dos 34 casos analisados neste 

estudo, houve uma discreta predileção pelo sexo masculino (55,9% dos casos), onde foi 

constatada uma média de idade ao momento do diagnóstico de 62,88 + 11,41 anos, 

corroborando os achados ora descritos por estes autores. 

De uma maneira geral, a literatura é concisa ao afirmar que o sítio mais comumente 

acometido pelo carcinoma epidermóide oral é a língua, seguida pelo lábio inferior (REGEZI, 

SCIUBBA, 2000; NEVILLE et al., 2004). Embora os dados para localização tenham 

apresentado uma distribuição dispersa na amostra estudada, tal prevalência foi confirmada, 

onde o lábio inferior constituiu sítio anatômico de acometimento em 30%, ao passo que a 

língua representou 20% dos casos analisados. 

 Ao longo do tempo, diversos fatores clínicos, histomorfológicos e moleculares têm 

sido estudados visando à obtenção de dados relevantes quanto à história natural e aspectos 

evolutivos do carcinoma epidermóide oral. Dentre estes fatores, inúmeros têm sido 

considerados como indicadores de agressividade e influenciadores no prognóstico e sobrevida 

dos pacientes portadores desta neoplasia, tais como tamanho e localização do tumor primário, 

comprometimento de linfonodos cervicais e metástases à distância, assim como a gradação 

histológica de malignidade (BRYNE, 1998; MIRANDA, 2002; SILVEIRA, 2004).   
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 Neste trabalho, o sistema de gradação histológica de malignidade adotado foi aquele 

proposto por Bryne (1998) e adaptado por Miranda (2002), o qual pode ser aplicado tanto 

para biópsias de natureza incisional quanto excisional, e que julgamos ser de aplicação 

simples, rápida e, portanto mais adequada para este estudo. 

 Do total de 34 casos da amostra, 26 tumores (76,5% dos casos) apresentaram um baixo 

grau histológico de malignidade, enquanto apenas 8 espécimes (23,5% dos casos) foram 

considerados como de alto grau. 

 Em virtude da forte controvérsia que cerceia os resultados e discussões acerca da 

relevância de parâmetros clínicos e histopatológicos em relação ao comportamento biológico 

e prognóstico do carcinoma epidermóide oral, numerosos estudos têm sido elaborados com 

intuito de se obter biomarcadores que possam fornecer informações importantes quanto a 

estes aspectos. 

 Pesquisas recentes indicam que o uso prolongado de drogas antiinflamatórias não-

esteroidais pode prevenir o desenvolvimento do câncer.  Para os carcinomas colorretais, esta 

ação preventiva parece ser ainda mais forte, onde a literatura relata uma redução de 40 a 50% 

na incidência deste tipo de neoplasia, havendo ainda estudos que afirmam que as drogas 

antiinflamatórias não-esteroidais podem reduzir o risco para o surgimento de carcinomas em 

outras localizações, como esôfago, estômago, mama e pulmão (FISCHER et al., 1999;

AMIRGHAHARI et al., 2003; MOHAN, EPSTEIN, 2003; YU et al., 2003). 

 Esta família de drogas é conhecida por sua ação inibitória sobre a função das enzimas 

da família das cicloxigenases, enzimas responsáveis pela produção de prostaglandinas a partir 

do ácido aracdônico. Atualmente, drogas capazes de inibir seletivamente a ação da COX-2, 

como a SC-58125, celecoxib e NS398, têm ganhado especial destaque no estudo da 

quimioprevenção de diversos tipos de tumores malignos, entre eles, o carcinoma epidermóide 

oral (MINTER et al., 2003; YAMAMOTO et al., 2003; TERAKADO et al., 2004). 
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 Estudos recentes têm demonstrado que existe uma superexpressão da COX-2 no 

decorrer do processo de transição que a mucosa oral sofre durante a carcinogênese, onde a 

elevação da expressão COX-2 está de certa forma relacionada ao desenvolvimento da 

instabilidade genômica (SUDBØ et al., 2003a; SUDBØ, REITH, 2005). 

Existem diversas linhas de evidência que sugerem que a COX-2 está envolvida no 

processo de carcinogênese, especialmente nos eventos iniciais. Uma delas é a de que a 

superexpressão da COX-2 é encontrada em diversos tipos de carcinomas humanos, incluindo 

adenocarcinomas intestinais, carcinomas de pulmão, do trato aerodigestivo superior e 

carcinomas de cabeça e pescoço. Outra evidência é a de que drogas antiinflamatórias não-

esteroidais, potentes inibidores da COX-2, têm exibido feitos quimiopreventivos quanto ao 

desenvolvimento do câncer. Uma terceira evidência aponta para o fato de que a sobre-

regulação da COX-2 pode estar associada a eventos como a angiogênese tumoral e 

desenvolvimento de metástases (RENKONEN, WOLFF, PAAVONEN, 2002; ITOH et al., 

2003; TERAKADO et al., 2004). 

Tendo em vista estas considerações, aliadas ao fato de que a relevância da 

imunorreatividade para COX-2 em carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço ainda é 

pouco compreendida, o presente estudo teve como principais objetivos analisar a correlação 

entre a expressão imuno-histoquímica da COX-2 e da p53 no carcinoma epidermóide oral, 

bem como a relação entre os níveis de expressão destas proteínas com as características 

clinicopatológicas de localização e gradação histológica de malignidade. 

Assim como na maioria dos relatos publicados na literatura, a imunorreatividade para 

a COX-2 foi citoplasmática nas células neoplásicas (CHAN et al., 1999; RENKONEN, 

WOLFF, PAAVONEN, 2002; ITOH et al., 2003; SHIBATA et al., 2005), exibindo uma 

localização predominantemente perinuclear e ampla variação quanto à intensidade da 

marcação, como também observado por Minter et al. (2003). Ocasionalmente, observou-se 
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uma discreta marcação nuclear em um padrão ora granular, ora uniforme, em áreas muito 

escassas dos cortes histológicos, tal como evidenciado por Shibata et al. (2005), as quais não 

foram incluídas para o estabelecimento do índice de positividade. 

Embora tenha sido verificada uma ampla variedade na intensidade e distribuição da 

marcação imuno-histoquímica para COX-2, 28 dos 34 casos de carcinoma epidermóide 

analisados apresentaram imunorreatividade para tal proteína. Tais achados estão em 

conformidade com a heterogeneidade da expressão da COX-2 em carcinomas de esôfago 

observada por Zimmermann et al. (1999) e podem, de alguma maneira, refletir a diferença da 

importância da expressão da COX-2 para o desenvolvimento do carcinoma epidermóide em 

relação ao indivíduo. Não obstante, a presença da imunomarcação para COX-2 na maior parte 

dos casos estudados sugere a participação da mesma na patogênese desta neoplasia.  

A marcação para a COX-2 também foi eventualmente observada em células 

constituintes do estroma tumoral, incluindo fibroblastos, tecido muscular estriado, células 

endoteliais, linfócitos e macrófagos. Segundo Itoh et al. (2003), estes achados podem indicar 

que a imunorreatividade para COX-2 pode ser modulada pela interação das células do estroma 

com as células neoplásicas dentro do processo de invasão tecidual. 

Um achado que se destacou, no estroma tumoral, foi a intensa e constante marcação 

imuno-histoquímica para COX-2 observada no tecido muscular, a qual também fora 

observada em um estudo conduzido por Zimmermann et al. (1999) em carcinomas de esôfago. 

Contrariamente ao estudo conduzido por Minter et al. (2003), onde foi identificada 

maior intensidade para marcação imuno-histoquímica em carcinomas epidermóides 

provenientes da mucosa jugal, o presente trabalho não verificou correlação entre a expressão 

da COX-2 e os diferentes sítios anatômicos de acometimento (p>0,05), estando em 

conformidade com os achados verificados por Pannone et al. (2004). 
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Os resultados quanto à relação da expressão aumentada da COX-2 e o grau histológico 

de malignidade do carcinoma epidermóide são bastante conflitantes. Enquanto alguns autores 

relatam que carcinomas de esôfago pobremente diferenciados são freqüentemente negativos 

para COX-2 (ZIMMERMANN et al., 1999), outros, como Renkonen, Wolff e Paavonen 

(2002) indicam que carcinomas epidermóides de língua menos diferenciados apresentam 

maior expressão imuno-histoquímica para COX-2. 

Em um artigo recentemente publicado, Shibata et al. (2005) relatam em seus 

resultados que a expressão da COX-2, tanto imuno-histoquímica quanto por Western Blot, 

apresentou uma correlação inversa com o grau histológico de malignidade de carcinomas 

epidermóides orais. Vale a pena ressaltar que o método de contagem para a elaboração do 

índice de positividade para COX-2 adotado no presente trabalho foi o mesmo utilizado por 

estes autores. 

Na presente pesquisa, não foi verificada qualquer diferença estatisticamente 

significativa entre a expressão imuno-histoquímica da COX-2 e o grau histológico de 

malignidade (p=0,154), mesmo após a re-categorização da variável índice de positividade em 

intensidade de marcação (p=0,668), corroborando os resultados obtidos por Itoh et al. (2003), 

Sudbø et al. (2003a) e Pannone et al. (2004), em carcinomas epidermóides orais, e por Kuo et 

al. (2003) em carcinomas epidermóides de esôfago. 

Ao correlacionar o índice de positividade (IP) para COX-2 com o escore total de 

malignidade e com os parâmetros adotados para a gradação histológica de maneira 

individualizada, constatamos uma correlação direta fraca, porém significativa, entre o IP para 

COX-2 com o escore total de malignidade (r=0,355), grau de ceratinização (0,353) e padrão 

de invasão (0,342). É preciso destacar que estes valores não indicam que esta correlação 

ocorre de maneira constante em qualquer situação, portanto, tornando difícil e pouco 

confiável qualquer explicação definitiva acerca do significado destes dados.
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É provável que o tamanho da amostra (n=34), especialmente o número reduzido de 

tumores de alto grau (8 casos) em relação aos tumores de baixo grau histológico de 

malignidade (26 casos) tenha influenciado nos resultados revelados pelos testes não 

paramétricos e que, um aumento no número amostral e uma distribuição mais eqüitativa entre 

tumores de alto e baixo grau possam revelar alguma diferença significativa entre a expressão 

da COX-2 e o grau histológico de malignidade em carcinomas epidermóides orais.

 Embora os resultados deste estudo não tenham revelado uma significância estatística 

entre a expressão de COX-2 e o grau histológico de malignidade, foi possível notar uma 

marcação imuno-histoquímica aumentada desta proteína nos carcinomas epidermóides orais 

analisados, quando comparada com a imunopositividade de fragmentos de epitélio adjacentes 

às áreas tumorais que continham alterações displásicas, restrita às camadas basal e parabasal 

do epitélio, e em relação à positividade visualizada nos fragmentos de epitélio oral 

histologicamente normal, onde notou-se pouca ou nenhuma imunorreatividade, tal como 

observado por Chan et al. (1999) e Yu et al. (2003) em carcinomas epidermóides de cabeça e 

pescoço, e por Sudbø et al. (2003a), Pannone et al. (2004) e Shibata et al. (2005) em 

carcinomas epidermóides orais.

Com base neste achados, é possível sugerir que este aumento na expressão da COX-2 

em epitélios displásicos e a superexpressão em carcinomas epidermóides orais, podem refletir 

o papel da COX-2 nas fases iniciais do processo de carcinogênese oral, bem como em eventos 

mais tardios que envolvem a progressão tumoral, conforme sugerem autores diversos, como 

por Banerjee et al. (2002), Mohan e Epstein (2003), Yu et al. (2003), Shibata et al. (2005) e 

Sudbø e Reith (2005). 

A elevação da atividade transcricional do gene COX-2 tem sido atribuída a diferentes  

alterações genéticas, como mutações nos gene p53, no gene HA-ras e mutações que resultam 
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na superexpressão do EGFR, todas alterações comuns na carcinogênese oral (MINTER et al., 

2003). 

Inúmeros argumentos podem ser aplicados para explicar a superexpressão da COX-2 

em carcinomas epidermóides orais, onde o aumento subseqüente da produção de 

prostaglandinas pode elevar a atividade de proliferação celular, promover a angiogênese 

tumoral e inibir a vigilância imunológica, favorecendo o crescimento e proliferação de células 

neoplásicas malignas (CHAN et al., 1999; SWAMY, HERZOG, RAO, 2003; TERAKADO et 

al., 2004; CRESSEY et al., 2005). 

Além disso, a superexpressão da COX-2 também tem sido relacionada a eventos como 

a inibição da apoptose, potencialização da invasividade tumoral (atuando sobre a regulação de 

algumas metaloproteinases de matriz, como a MMP-2) e ativação de compostos pró-

carcinógenos a formas eletrófilas reativas por meio de sua atividade como oxidase (a exemplo 

da conversão do benzo[a]pireno-7,8-dihidrodiol, encontrado no tabaco, a benzo[a]pireno-diol 

epóxido) (KUO et al., 2003; TANG et al., 2003; KINUGASA et al., 2004).  

É possível que a elevação na expressão da COX-2 durante a carcinogênese oral seja 

dependente do estágio evolutivo do tumor, assim como dos fatores etiológicos envolvidos, a 

exemplo dos tipos de mutações presentes e tipos distintos de injúrias ligadas a diferentes 

regiões e microambientes da mucosa oral, refletindo assim a grande variabilidade de vias e 

fatores que influenciam ou levam a carcinogênese oral. 

No entanto, fazem-se necessárias pesquisas adicionais para determinar quais destes 

mecanismos têm maior preponderância no desenvolvimento e progressão dos carcinomas de 

cabeça e pescoço. 

Estudos prévios têm demonstrado que a desregulação da via de sinalização EGFR 

pode ser um evento precoce no desenvolvimento dos cânceres de cabeça e pescoço, onde o 

EGF, ligante para o EGFR, seria capaz de aumentar a expressão de COX-2 e prostaglandinas 
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em células epiteliais orais, sugerindo que a ativação da via EGFR possa contribuir para a 

elevação na expressão da COX-2 (CHAN et al., 1999). 

Enquanto a associação da superexpressão da COX-2 com o crescimento, angiogênese 

e invasão tumoral tem sido repetidamente comprovada, pouco se conhece sobre os eventos 

iniciais que induzem esta expressão exacerbada. 

 Diversos estudos têm sugerido que eventos iniciais como mutações no gene supressor 

tumoral APC podem resultar na indução da expressão da COX-2, assim como dois oncogenes, 

v-rsc e H-ras, cuja ativação é capaz de sobre-regular a atividade a nível transcricional. 

Existem também evidências que sugerem que a expressão da COX-2 é suprimida pela p53 

selvagem, indicando que a perda da função da p53 em decorrência de mutações pode resultar 

na indução da expressão da COX-2 (CRESSEY et al., 2005). 

 O gene p53 codifica uma fosfoproteína nuclear de 53-kDa, a qual atua no controle da 

proliferação celular por meio da paralisação do ciclo celular e ativação de inúmeras vias de 

apoptose. O gene p53 do tipo selvagem pode controlar e ativar a expressão de diversos outros 

genes envolvidos em etapas do ciclo celular por meio de sua atividade transcricional, tais 

como genes envolvidos na paralisação do ciclo, genes pró-apoptóticos e genes participantes 

no processo de reparo do DNA (SHIBATA et al., 2005). 

 A proteína expressa pelo gene p53 do tipo selvagem pode ainda inibir a expressão de 

outros genes através de sua interação direta da proteína p53 com proteínas ligantes para 

TATA (TATA-binding proteins, ou TBP), impedindo, por sua vez, a interação destas proteínas 

com suas respectivas regiões promotoras do gene Cox-2 através de um mecanismo de 

competição (SUBBAMARAIAH et al., 1999; YU et al., 2003; SHIBATA et al., 2005). 

Mutações e superexpressão do p53 ocorrem em cerca de 50% dos carcinomas 

epidermóides de cabeça e pescoço (MOLL, ERSTER, ZAIKA, 2001). A proteína resultante 

da expressão de um gene p53 mutante com freqüência é metabolicamente estável e exibe uma 
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meia-vida prolongada. A proteína expressa pelo gene p53 selvagem possui uma meia-vida que 

varia entre 6 a 60 minutos, fazendo com que não seja freqüente o acúmulo desta proteína a um 

nível suficiente para detecção pela técnica imuno-histoquímica ou pelo Western Blot, 

contrariamente ao produto do gene mutado. Desta maneira, o aumento dos níveis da proteína 

p53 usualmente são interpretados como um indicador de mutação, embora ainda existam 

divergências neste ponto (CRESSEY et al., 2005). 

Alguns trabalhos, como os de Kurokawa et al. (2005), revelam uma correlação direta 

entre a expressão imuno-histoquímica da p53 e o grau histológico de malignidade, medido por 

meio do sistema de gradação proposto por Bryne (1998) em carcinomas epidermóides orais. 

Utilizando o mesmo sistema de gradação histológica, os resultados ora apresentados neste 

estudo não revelaram correlação estatisticamente significativa entre a expressão imuno-

histoquímica da p53 e o grau histológico de malignidade em carcinomas epidermóides orais. 

Os resultados observados neste estudo parecem corroborar os achados de Piffko et al. 

(1998), os quais revelaram que as alterações no p53 aparentemente não representam uma base 

molecular para a significância biológica do front tumoral invasivo. 

Relatos de Subbamaraiah et al. (1999) indicam que a expressão da COX-2 é 

marcadamente reprimida pela ação da proteína p53 do tipo selvagem através da inibição da 

formação de um complexo entre as TBP’s e os promotores para a COX-2 humana, fenômeno 

inibitório este não evidenciado na presença de p53 do tipo mutante. 

Em concordância com tais afirmações, Leung et al. (2001) constataram que 

carcinomas gástricos que continham mutações do tipo “sentido trocado” no gene p53 

apresentavam uma elevação na expressão do gene COX-2, sugerindo uma função potencial do 

gene p53 tipo selvagem na regulação da expressão da COX-2. 

Com base em nestes achados, Yu et al. (2003) afirmaram que era plausível que 

carcinomas epidermóides que exibissem superexpressão de p53, um indicador de inativação 
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e/ou mutação, deveriam também apresentar altos níveis de COX-2, conforme os autores 

constataram em carcinomas epidermóides de esôfago. Diferentemente, no presente estudo, tal 

constatação foi verificada apenas em 9 (26,47%) dos 34 casos incluídos na amostra. 

Swamy, Herzog e Rao (2003) constataram que a elevação dos níveis de formas 

eletrofílicas de prostaglandinas (PGA1) decorrentes da superexpressão de COX-2 em 

linhagens celulares provenientes de carcinomas colorretais é capaz de seqüestrar e inativar a 

proteína p53 selvagem no citoplasma, sugerindo assim um mecanismo adicional pelo qual a 

COX-2 pode alterar a função do p53. 

No presente estudo, quanto à avaliação da correlação entre a expressão imuno-

histoquímica da COX-2 e p53, os testes não paramétricos não apontaram uma relação 

significativa entre a expressão de COX-2 e o índice de positividade verificado para a p53 

(p=0,179). Tais achados corroboram os resultados de Shibata et al. (2005), cujos testes 

estatísticos também obtiveram valor de p maior que 0,05 (p=0,834) e divergem em relação 

aos resultados de Gallo et al. (2002a) e Lu e Gong (2004), que encontraram uma correlação 

positiva e significativa em carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço e laringe, 

respectivamente. 

Contudo, concordamos com o fato de que a detecção imuno-histoquímica da proteína 

p53 nem sempre está relacionada com o estado mutacional do gene p53 e, paralelamente, a 

falha na detecção da proteína por meio da imuno-histoquímica não garante a ausência de 

mutações do gene dentro do processo de carcinogênese da mucosa oral, em concordância com 

o exposto por Shibata et al. (2005). Entretanto, o clone do anticorpo utilizado para a detecção 

imuno-histoquímica da p53 (DO-7) exibe uma maior afinidade para a proteína proveniente da 

expressão do gene p53 mutado, tornando menos provável a detecção da proteína resultante da 

expressão do gene p53 selvagem. 
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Em relação à correlação entre a expressão imuno-histoquímica das proteínas COX-2 e 

p53, é possível que a heterogeneidade verificada durante a análise dos dados esteja ligada às 

diferentes relações que estas proteínas podem guardar entre si dentro do processo de 

carcinogênese, fato que pode ter influenciado nos resultados obtidos pela análise estatística.  

Analisando os 34 casos de maneira descritiva e individualizada, constatamos que em 7 

casos, houve uma forte expressão para COX-2 e fraca expressão para p53. A partir deste 

achado, poderia ser sugerido que uma percentagem pequena da população de células 

neoplásicas exibissem mutações no p53 e que a superexpressão da COX-2, desencadeada por 

algum mecanismo desconhecido (como mutações no gene ras ou no hdm2), estaria atuando 

de forma direta ou indireta (como produção de formas eletrofílicas de prostaglandinas) sobre a 

atividade transcricional da proteína p53, inibindo, por exemplo, a ação regulatória negativa da 

p53 selvagem sobre a expressão do gene Cox-2, como descrito por Subbamaraiah et al. (1999) 

e Choi et al. (2005), e interferindo nas vias de apoptose dependentes de p53, mecanismo este 

previamente relatado por Swamy, Herzog e Rao (2004), Corcoran et al. (2005) e Liu et al. 

(2005). 

Em 9 casos, constatou-se uma forte expressão tanto para COX-2 quanto para a p53. 

Nesta condição, a percentagem alta de mutações na proteína p53 justificaria a superexpressão 

da COX-2, já que o efeito inibitório da p53 sobre as regiões promotoras do gene Cox-2 seria 

inexistente, favorecendo a ação da COX-2 sobre a apoptose, angiogênese e proliferação 

celular por meio da produção excessiva de prostaglandinas, mecanismos estes bem descritos 

pela literatura (SUDBØ et al., 2003b; LEE et al., 2004; CHOI et al., 2005). 

Naqueles casos onde houve forte expressão da p53 e fraca (5 casos) ou ausência (3 

casos) de expressão para COX-2, pode-se afirmar que existe uma alta proporção de células 

neoplásicas contendo o gene p53 mutante e que tal ocorrência não resultou em superexpressão 
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da COX-2, que provavelmente não estaria exercendo um papel preponderante dentro do 

comportamento tumoral. 

Para os casos que exibiram fraca expressão tanto para COX-2 quanto para p53 (4 

casos) ou para aqueles com fraca expressão para COX-2 e com ausência de positividade para 

p53 (2 casos), é possível que haja um número relativamente baixo de células neoplásicas 

contendo p53 mutante, onde o mesmo estaria exercendo alguma função inibitória sobre a 

expressão da COX-2, e que outros mecanismos estejam sendo mais significativos na 

progressão tumoral, a exemplo daqueles sugeridos por Mishima, Inoue e Hayashi (2002).

Em casos onde houve fraca expressão de p53 e ausência de marcação para COX-2 (2 

casos) ou ainda ausência para ambos marcadores (1 caso), também é plausível que outros 

tipos de mecanismos e alterações genéticas tenham maior destaque dentro do 

desenvolvimento e progressão tumoral. 

 No único caso que apresentou superexpressão de COX-2 e ausência de marcação para 

p53, pode ser sugerido que outras vias e alterações genéticas independentes da p53 devem 

estar promovendo a superexpressão da COX-2; que a proteína p53 normal poderia estar 

presente em níveis insuficientes para regular a expressão da COX-2; que a p53 poderia estar 

sofrendo os efeitos inibitórios da COX-2; ou ainda, existiria a possibilidade de ter ocorrido 

uma deleção do gene p53, determinando então a ausência de expressão desta proteína, 

mecanismos estes descritos em estudos prévios (GOTTLIEB, OREN, 1996; MINTER et al., 

2003; CRESSEY et al., 2005; LIU et al., 2005). 

 Portanto, embora a presente pesquisa não tenha revelado correlação estatisticamente 

significativa entre a expressão das proteínas COX-2 e p53 na amostra avaliada, não é 

descartada a possibilidade de que a COX-2 possa estabelecer correlações e efeitos diretos ou 

indiretos sobre a expressão imuno-histoquímica da p53, seja esta última proveniente da 

expressão de um gene selvagem ou mutante.  
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 Não obstante, independentemente de suas relações com o grau histológico de 

malignidade ou com a expressão imuno-histoquímica da p53, a proteína COX-2 esteve 

superexpressa na maior parte dos espécimes analisados neste estudo.  

Com base nesta evidência e em resultados descritos pela literatura científica, pode-se 

sugerir uma provável implicação da COX-2 no processo de carcinogênese oral, bem como, no 

comportamento biológico do carcinoma epidermóide oral, onde o desenvolvimento de 

inibidores seletivos para COX-2 provavelmente contribuirá para a elaboração de futuras 

estratégias terapêuticas mais eficazes tanto para prevenção quanto para o controle desta 

neoplasia. Contudo, são necessários estudos adicionais para que haja uma compreensão 

pormenorizada deste provável papel da COX-2 na patogênese e no comportamento biológico 

do carcinoma epidermóide oral. 



121

CONCLUSÕES



122

7. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos  neste estudo, é possível concluir que: 

� Não houve diferença estatisticamente significativa na expressão imuno-histoquímica 

da proteína COX-2 entre tumores de alto e baixo grau histológico de malignidade, 

avaliados de acordo com o sistema proposto por Bryne (1998) e adaptado por Miranda 

(2002), nos carcinomas epidermóides analisados. 

�  Não houve diferença estatisticamente significativa na expressão imuno-histoquímica 

da proteína p53 entre tumores de alto e baixo grau histológico de malignidade, 

avaliados de acordo com o sistema proposto por Bryne (1998) e adaptado por Miranda 

(2002), nos carcinomas epidermóides analisados. 

� Não houve correlação estatisticamente significativa entre a expressão das proteínas 

COX-2 e p53 em relação aos carcinomas epidermóides orais avaliados, embora a 

heterogeneidade quanto aos achados referentes à expressão destas proteínas possa 

refletir a diversidade de vias regulatórias entre as mesmas, os efeitos inibitórios diretos 

e indiretos da COX-2 sobre a p53, bem como os inúmeros mecanismos de ativação da 

COX-2 e o estado mutacional do gene p53. 

� A proteína COX-2 esteve presente em níveis elevados na maior parte dos carcinomas 

epidermóides orais analisados, sugerindo sua importância dentro dos processos de 

carcinogênese e progressão tumoral. 
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