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RESUMO 

 

“Todo crescimento é um salto na escuridão, 

um ato espontâneo sem o benefício da experiência.” 

 

Henry Miller 

RESUMO 

 



As metaloproteinases da matriz extracelular-7 (MMP-7) e -9 (MMP-9) modulam 

importantes funções relacionadas ao desenvolvimento, invasão e metástase de diversos 

cânceres humanos, dentre os quais o carcinoma epidermóide de língua (CEL). Entretanto, 

fatores genéticos individuais, tais como polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) 

funcionais, influenciam no padrão de expressão proteica dessas MMPs, podendo estar 

relacionados à variabilidade no comportamento clínico tumoral observado em pacientes com 

CEL. Neste contexto, o presente trabalho objetivou, através de análise em secção 

transversal, estudar a associação entre a frequência dos SNPs funcionais MMP-7 -181 A/G 

e MMP-9 -1562 C/T e as características clínicas (idade, sexo e metástase) e patológicas 

(gradação histológica e expressão imuno-histoquímica) em uma série de casos de CEL. A 

genotipagem dos referidos SNPs foi executada por PCR-RFLP em amostras de DNA de 71 

casos de CEL e de 60 indivíduos sem câncer, que constituíram o grupo controle. Dentre os 

resultados da presente pesquisa, evidenciou-se que a frequência dos alelos polimórficos 

MMP-7 -181 G e MMP-9 -1562 T nos pacientes com CEL foi de 28% e 12%, 

respectivamente, sendo as frequências dos heterozigotos A/G (RP = 2.00; p < 0.001) e C/T 

(RP = 1.54; p = 0.014) significativamente maiores neste grupo de pacientes que no grupo 

controle. A prevalência dos pacientes portadores da combinação dos SNPs estudados 

associou-se significativamente aos casos de CEL (RP = 2.00; p = 0.011) e à metástase (RP 

= 2.00; p < 0.001). Ademais, junto à frequência dos SNPs analisados, a idade, sexo, 

gradação histológica e imunoexpressão da MMP-7 e -9 constituíram parâmetros 

clinicopatológicos relevantes para a identificação de subgrupos populacionais mais 

predispostos ao desenvolvimento do CEL e metástase. Frente a estes resultados, sugere-se 

que os níveis de expressão da MMP-7 e -9 influenciam consideravelmente no balanço entre 

suas funções pró e antineoplásicas e, consequentemente, no perfil clinicopatológico do 

carcinoma epidermóide de língua. 

 

Palavras-chave: câncer oral. carcinoma epidermóide de língua. metástase. MMP-7. 

MMP-9. polimorfismo de nucleotídeo único. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

“O destino não reina sem 

a cumplicidade secreta do instinto e da vontade.” 

 

Giovanni Papini 



ABSTRACT 

 

Matrix metalloproteinase-7 (MMP-7) and -9 (MMP-9) modulate important functions 

strictly related to the development, invasion and metastasis of several human cancers 

among them the squamous cell carcinoma of the tongue (SCCT). However, individual 

genetic factors such as the functional single nucleotide polymorphisms (SNPs) influence the 

pattern of protein expression of these MMPs and thus may be related to the variability 

observed in the clinical behavior of patients with SCCT. In this context, the present cross-

sectional study aimed to evaluate the association between the frequency of the functional 

SNPs  MMP-7 -181 A/G and MMP-9 -1562 C/T and the clinical (age, gender and metastasis) 

and pathological (malignancy histological grading and immunohistochemistry expression) 

features of SCCT cases. Genotyping of these SNPs were performed by PCR-RFLP on DNA 

samples from 71 cases of SCCT and 60 individuals without cancer who constitute the control 

group. Among the results of this research, it was observed that the frequency of the 

polymorphic alleles MMP-7 -181 G and MMP-9 -1562 T in SCCT patients was 28% and 12%, 

respectively, and the frequency of the heterozygotes A/G (PR = 2.00; p < 0.001) and C/T (PR 

= 1.54; p = 0.014) were significantly higher in the patient group than in the controls. The 

prevalence of patients carrying the combination of SNPs studied was significantly associated 

with SCCT cases (PR = 2.00; p = 0.011) and metastasis (PR = 2.00; p < 0.001). 

Furthermore, with the frequency of SNPs analyzed, the age, gender, histological grading and 

immunoreactivity of MMP-7 and MMP-9 formed clinical and pathological parameters relevant 

to the identification of population subgroups more related to the development of SCCT and 

metastasis. Based on these results, it is suggested that the protein expression levels of 

MMP-7 and -9 substantially influence the balance between their pro- and anticancer 

biological functions and hence the clinicopathological profile of the squamous cell carcinoma 

of the tongue. 

 

Keywords: oral cancer. squamous cell carcinoma of the tongue. metastasis. MMP-7. 

MMP-9. single nucleotide polymorphism. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Aprendi com as primaveras a me deixar 

cortar para poder voltar inteira.” 

 

Cecília Meirelles 



1 INTRODUÇÃO* 

 

De etiologia multifatorial, o carcinoma epidermóide oral (CEO), também conhecido 

como carcinoma de células escamosas oral, é o mais frequente tipo de câncer de origem no 

epitélio de revestimento da mucosa oral (GHOSH et al., 2002; CARINCI et al., 2005; 

KRAMER; SHEN; ZHOU, 2005). Sua incidência mundial é bastante variável, sendo o 

principal tipo de câncer nos países do sudeste asiático (SATHYAN et al., 2006) e o sétimo 

tipo mais frequente no Brasil (INCA, 2009). Além de sua alta prevalência, o CEO, 

particularmente quando acomete a língua, exibe altas taxas de morbidade e mortalidade, 

constituindo-se em um grave problema de saúde pública (DANTAS et al., 2003; GORSKY et 

al., 2004; SANO; MYERS, 2007; ANTUNES et al., 2007; RUSTHOVEN et al., 2009). 

Embora o uso do tabaco e o consumo do álcool sejam considerados os principais 

fatores de risco para o desenvolvimento do carcinoma epidermóide oral, somente uma 

fração das pessoas com este hábito desenvolverá este tipo de neoplasia (ROSE et al., 2000; 

SATHYAN et al., 2006; O-CHAROENRAT; KHANTAPURA, 2006; O-CHAROENRAT; 

LEKSRISAKUL; SANGRUCHI, 2006; ANDREWS; SEAMAN; WEBSTER-CYRIAQUE, 2009). 

Consequentemente, como para outros tipos de cânceres humanos, parece haver variações 

genéticas individuais que contribuem não só para uma maior susceptibilidade para o 

desenvolvimento do CEO, na população em geral, como também para as diferenças 

observadas no seu comportamento clínico e prognóstico entre pacientes diferentes (ROSE 

et al., 2000; SCULLY; BAGAN, 2009; BAGAN, SCULLY, 2009). 

Recentes pesquisas têm demonstrado que a maioria dos cânceres esporádicos não-

hereditários desenvolve-se em indivíduos geneticamente predispostos e esta predisposição 

resulta, principalmente, do acúmulo de alterações moleculares em diversos genes e não de 

uma alteração genética monogênica (DEMANT, 2003; HOULSTON; PETO, 2004; SATHYAN 

et al., 2006). Por esta razão, o estudo da associação entre a frequência de alterações 

genéticas, como os polimorfismos de nucleotídeo único (single nucleotide polymorphisms; 

SNPs), e a susceptibilidade ao desenvolvimento do câncer numa determinada população 

tem sido alvo de vários trabalhos (KWOK; CHEN, 2003; HOULSTON; PETO, 2003; 

HOULSTON; PETO, 2004; KIM; MISRA, 2007; DONG et al., 2008). 

Uma vez que a interação entre as células malignas e o hospedeiro, melhor 

representado por componentes do estroma tumoral, tais como a matriz extracelular (MEC), 

dita o comportamento clínico do câncer (WERNERT, 1997; LYNCH, MATRISIAN, 2002), é 

de extrema importância o entendimento de como tal interação ocorre. Por isto, muita 

atenção tem sido reservada ao papel das metaloproteinases da matriz extracelular (matrix 



metalloproteinases; MMPs) que são os principais agentes modificadores da MEC e cuja 

desregulação em suas expressões gênicas tem sido relacionada ao desenvolvimento, 

progressão e prognóstico de diversos tipos de câncer (JOHANSSON; KÄHÄRI, 2000; 

JOHANSSON; AHONEN; KÄHÄRI, 2000; STERNLICHT; WEBER, 2001; NABESHIMA et al., 

2002; FOLGUERAS et al., 2004; AMORIM, 2004; BARROS, 2006; AMALINEI; CARUNTU; 

BALAN, 2007; RYDLOVA et al., 2008). 

Com o término do mapeamento do genoma humano, foram identificados vários 

polimorfismos de nucleotídeo único nos genes das MMPs, que individual ou conjuntamente 

têm sido implicados num maior risco para o desenvolvimento de vários cânceres humanos, 

tais como o carcinoma epidermóide oral (LIN et al., 2004; CAO; LI, 2006; SATHYAN et al., 

2006; TU et al., 2007; NISHIZAWA et al., 2007; VAIRAKTARIS et al., 2007; VAIRAKTARIS 

et al., 2008). Entretanto, pouco ainda se sabe sobre a real relação entre estes polimorfismos 

e este tipo de neoplasia maligna. 

Assim, diante do exposto e considerando-se a necessidade atual do descobrimento 

de novos parâmetros clínicos e patológicos e/ou ferramentas diagnósticas que possam 

agilizar o reconhecimento precoce do câncer oral e melhorar o prognóstico dos pacientes, o 

presente trabalho teve como finalidade avaliar a associação entre a frequência de 

polimorfismos de nucleotídeo único nos genes das metaloproteinases da matriz extracelular-

7 e -9 e o perfil clinicopatológico em uma série de casos de carcinoma epidermóide de 

língua (CEL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REVISÃO DA LITERATURA 

 

“A valentia não é apenas uma virtude, 

mas a forma que adotam todas as virtudes nos momentos de prova.” 

 

C. S. Lewis 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Carcinoma epidermóide oral (CEO) 

 

Dentre todos os cânceres, cerca de 5% ocorrem na região de cabeça e pescoço, e, 

destes, aproximadamente a metade afeta especificamente a cavidade oral (WORRALL, 

2001; KADEMANI, 2007). Embora vários tipos histológicos de neoplasias malignas possam 

ocorrer na boca, o carcinoma epidermóide é o mais frequente, perfazendo em torno de mais 

de 90% de todos os casos de câncer neste sítio anatômico (WORRALL, 2001; SHAM et al., 

2003; CARINCI et al., 2005; DURAZZO et al., 2005; NASCIMENTO et al., 2005; LO MUZIO 

et al., 2007). 

Scully e Bagan (2009), em meta-análise de estudos epidemiológicos recentes sobre 

o carcinoma epidermóide oral, observaram que no Reino Unido e, de uma forma geral, no 

mundo, houve um aumento na incidência deste tipo de neoplasia de aproximadamente 18% 

e 30% em homens e mulheres, respectivamente. Em informe da American Cancer Society 

(JEMAL et al., 2009), para o ano de 2009 foram estimados cerca de 1.479.350 novos casos 

de câncer nos Estados Unidos e, destes, 35.720 casos (2.41%) acometerão a cavidade oral 

e faringe, resultando em aproximadamente 7.600 mortes, sendo 2.000 delas decorrentes do 

CEO localizado em língua. 

Segundo as estimativas para o biênio 2010/2011 do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA, 2009), os cânceres primários da cavidade oral, localizados nos lábios, mucosa bucal, 

gengivas, palato duro, língua oral e assoalho da boca, responderão por cerca de 14.120 

novos casos no Brasil, sendo que, destes, 10.330 ocorrerão em homens e 3.790 em 

mulheres, compreendendo, respectivamente, o quinto e o sétimo tipo de câncer mais 

frequente. No Rio Grande do Norte, estima-se que 210 novos casos de câncer de boca 

sejam diagnosticados e, destes, aproximadamente 28.5% ocorrerão na capital Natal. 

Historicamente, o carcinoma epidermóide oral afeta preferencialmente homens com 

60 anos de idade, consumidores de produtos derivados do tabaco e álcool. Entretanto, este 

perfil do paciente acometido pelo CEO tem mudado e, atualmente, tem sido observado um 

paulatino aumento da incidência deste tipo de câncer em pacientes abaixo dos 40 anos de 

idade e em mulheres que não apresentam fatores de risco para o câncer oral, tais como o 

uso do fumo e álcool (ATULA et al., 1996; DURAZZO et al., 2005; CHITAPANARUX et al., 

2006; BELL et al., 2007; STOLK-LIEFFERINK et al., 2008; MALLET et al., 2009; HARRIS et 

al., 2009; BLEYER, 2009; SALEM, 2010). Adicionalmente, a relação entre homens e 

mulheres com carcinoma epidermóide oral mudou com o tempo (SCULLY; BAGAN, 2007; 



KADEMANI, 2007; SCULLY; BAGAN, 2009) de 10:1 para aproximadamente 2:1 ou 3:1 

(KADEMANI, 2007).  

Segundo Santos et al. (2009), a incidência e a mortalidade por CEO continuam alta 

no Brasil, variando o perfil epidemiológico dos indivíduos acometidos por esta neoplasia. 

Estes autores, em estudo retrospectivo de 396 casos de CEO no Estado de Alagoas, 

observaram que a maioria era do sexo masculino (62.7%), com média de idade de 61.95 

anos, sendo a língua o sítio anatômico preferencialmente afetado, seguida pelo assoalho de 

boca. Nascimento et al. (2005), em análise de 2.147 casos de lesões bucomaxilofaciais 

diagnosticadas no Laboratório de Patologia Bucal da Universidade de Pernambuco, 

observaram que 5% (109 casos) de todas as lesões analisadas tinham natureza maligna e, 

deste percentual, aproximadamente 37% (40 casos) corresponderam a casos de carcinoma 

epidermóide oral, que foi a neoplasia maligna mais comumente diagnosticada neste serviço, 

compreendendo 1.8% de todos os casos estudados. 

Em estudo epidemiológico de 740 casos de carcinoma epidermóide oral em Minas 

Gerais, Gervásio et al. (2001) encontraram uma relação homem:mulher de 4.8:1, média de 

idade de 58.6 anos e forte associação ao consumo de derivados do tabaco e álcool, sendo 

os tumores diagnosticados preferencialmente em estágios avançados da doença (T4) e na 

língua. Durazzo et al. (2005), em seu estudo retrospectivo no Hospital das Clínicas na 

Cidade de São Paulo, avaliaram 374 pacientes com câncer de boca, identificando que a 

maioria era composta por homens (62.2%) brancos (80.6%), que exibiam CEO na língua, 

em estágio local avançado (T4), mas sem exibir metástase. Ademais, observaram um 

preocupante aumento no número de mulheres jovens acometidas pelo CEO. 

Segundo Neville e Day (2002), sob uma perspectiva epidemiológica e 

clinicopatológica, o câncer oral pode ser subdividido em três categorias: 1) carcinomas da 

cavidade oral propriamente dita; 2) carcinomas do vermelhão do lábio; e 3) carcinomas da 

orofaringe. Estes autores acrescentam que os tumores intraorais e da orofaringe são muito 

mais comuns em homens que em mulheres, embora, a partir da metade do século passado, 

esta diferença na relação homem:mulher tenha se tornado menos pronunciada. Com 

relação ao câncer do vermelhão do lábio, o mesmo apresenta um padrão bastante similar ao 

câncer de pele, afetando preferencialmente homens brancos e tendo como principal fator 

etiológico a exposição à radiação ultravioleta advinda dos raios solares. 

A maioria das doenças, dentre as quais o câncer oral, parece basear-se em três 

principais fatores: 1) estilo de vida; 2) fatores ambientais; e 3) susceptibilidade individual 

(SCULLY; FIELD; TANZAWA, 2000a, 2000b, 2000c). A carcinogênese oral é um evento 

dependente de vários fatores extrínsecos e intrínsecos onde uma série de alterações no 



genoma de uma única célula dos tecidos orais, decorrente, principalmente, de insultos 

provocados por carcinógenos presentes no tabaco, associado a outros fatores como o 

álcool, desnutrição, má higiene oral e fatores biológicos, tais como infecções bacterianas e 

virais, resulta no descontrole do crescimento e diferenciação desta célula alterada, que, 

consequentemente, prolifera e dá origem a uma massa tumoral contendo ou não clones 

aptos ao estabelecimento de metástases (SZABÓ et al., 1999; SCULLY; FIELD; TANZAWA, 

2000a, 2000b, 2000c; NAGPAL; DAS, 2003; ROSENQUIST et al., 2005; MARQUES et al., 

2008; BAGAN; SCULLY, 2009; SCULLY; BAGAN, 2009; NEVILLE et al., 2009).  

Em todo o mundo, o consumo do tabaco, nas suas diversas formas de utilização, é 

considerado o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer oral, 

especificamente do carcinoma epidermóide oral (ROSE et al., 2000; SATHYAN et al., 2006; 

PATEL et al., 2008; LODOVICI; BIGAGLI, 2009). Aproximadamente 80% dos pacientes com 

câncer de boca são usuários de produtos do tabaco e as pessoas que fumam ou mascam 

tais produtos apresentam um risco de 5 a 15 vezes maior para o desenvolvimento de 

cânceres na região de cabeça e pescoço que indivíduos não-fumantes (NÉMETH et al., 

2005; KADEMANI, 2007). Ademais, os pacientes que após o diagnóstico inicial continuam o 

hábito de fumar apresentam um risco de 6 a 2 vezes maior para o desenvolvimento de 

tumores secundários no trato aerodigestivo que aqueles que pararam este hábito deletério 

(BOSETTI et al., 2006a, 2006b; KADEMANI, 2007). 

Vários trabalhos têm demonstrado a magnitude dos efeitos danosos causados pelo 

uso do tabaco (ROSE et al., 2000; SHAM et al., 2003; BOSETTI et al., 2006a, 2006b; 

SATHYAN et al., 2006; PATEL et al., 2008; LODOVICI; BIGAGLI, 2009). Bosetti et al. (2006) 

avaliaram diversos estudos de casos e levantamentos epidemiológicos concernentes ao uso 

do tabaco e ao câncer oral e do trato aerodigestivo. Uma das principais conclusões destes 

autores é a de que uma pessoa que abandona o hábito de fumar mantém por cerca de 10 

anos o mesmo risco relativo de desenvolver o câncer no esôfago que um indivíduo fumante 

ativo e que este risco decresce em 40% com o passar dos anos atingindo um risco relativo 

de aproximadamente 2 vezes. 

Nos países em desenvolvimento, o uso do tabaco ou da pasta de areca (betel) e 

outros produtos similares produzem lesões crônicas e potencialmente malignas, tais como 

leucoplasias, eritroplasias e fibroses submucosas orais, de onde, em geral, uma significativa 

parte dos casos de câncer oral tem origem (NAGPAL; DAS, 2003; NEVILLE et al., 2009). 

Adversamente, nos países desenvolvidos as lesões potencialmente malignas são 

identificáveis em uma minoria dos casos e a maioria dos casos de câncer oral surge de novo 

a partir da mucosa oral clinicamente normal (WORRALL, 2001; SCULLY; BAGAN, 2009; 

NEVILLE et al., 2009). 



A forma de utilização dos produtos que contém tabaco parece influenciar na 

definição da localização anatômica do carcinoma epidermóide oral. Assim, nos países do 

sudeste asiático, onde o consumo do tabaco e de outros tipos similares de carcinógenos, 

tais como o betel, se dá pela mastigação do produto, o carcinoma epidermóide oral acomete 

preferencialmente a mucosa jugal. Já nos países ocidentais, em geral, o consumo do tabaco 

se dá através de cigarros, charutos e cachimbos e, consequentemente, as lesões situam-se 

em sua grande maioria na língua e assoalho de boca (NAGPAL; DAS, 2003; NEVILLE et al., 

2009). 

Segundo Kumar, Abbas e Fausto (2005), o mecanismo molecular básico da 

carcinogênese decorrente da exposição aos constituintes do tabaco resulta da formação dos 

chamados adutos eletrolíticos no DNA das células expostas a tais constituintes. A grande 

maioria dos componentes do tabaco relacionada à carcinogênese oral é enquadrada como 

carcinógenos químicos da classe dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, tais como o 

benzo( )pireno. Estes carcinógenos necessitam de ativação metabólica através de enzimas 

dependentes do citocromo p-450 (CYP1A1 e CYP1B1) para causar efeito deletério por meio 

de espécies moleculares reativas que levam à formação de adutos no DNA da célula, que 

podem levar a mutações em genes relacionados à proliferação, diferenciação e apoptose. 

Consequentemente, caso a célula não seja capaz de reparar estas mutações ou de ser 

levada à apoptose pelo sistema de reparo de DNA, a mesma tornar-se-á uma célula iniciada 

na carcinogênese (WOGAN et al., 2004; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005; SCULLY; 

BAGAN, 2009).  

O álcool etílico é a droga mais consumida no mundo e o seu consumo abusivo 

relaciona-se ao aumento na incidência de cânceres da cavidade oral, faringe, esôfago, 

fígado e, provavelmente, mama (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005). Tal droga não é um 

carcinógeno direto, necessitando ser metabolizado em várias formas de aldeídos que têm 

propriedades carcinogênicas (WOGAN et al., 2004; BAGAN; SCULLY, 2009; SCULLY; 

BAGAN, 2009). Como a aplicação direta e/ou tópica desta droga não foi capaz de induzir a 

formação do câncer em animais, o álcool tem sido considerado um promotor do câncer, 

embora atualmente já se saiba de seu efeito potencializador e sinérgico a outros fatores 

etiológicos do câncer como o tabaco (WOGAN et al., 2004; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 

2005; SCULLY; BAGAN, 2009). 

Szabó et al. (1999) avaliaram a correlação da combinação entre o uso do álcool e do 

tabaco com a ocorrência de lesões na cavidade oral. Neste trabalho, dos 300 voluntários 

húngaros analisados, 2.66% (8 indivíduos) apresentavam câncer oral e mais de 19% destes 

voluntários exibiram tumores benignos ou lesões pré-cancerosas da cavidade oral. Estes 

autores ressaltam que a maioria dos casos onde foi observada alguma lesão na boca era de 



pacientes jovens com idade entre 36 e 47 anos e lamentam que o consumo do álcool e do 

tabaco em seu país tenha aumentado. 

Para exercer seu efeito carcinogênico, o álcool etílico deve ser metabolizado em 

acetaldeídos e esta reação bioquímica pode ser feita tanto pelo próprio organismo de quem 

consome esta droga como também por bactérias (MUTO et al., 2000; KURKIVUORI et al., 

2007; SCULLY; BAGAN, 2009; BAGAN; SCULLY, 2009) e leveduras (TILLONEN et al., 

1999) comensais da cavidade oral. Kurkivuori et al. (2007) observaram em seu trabalho que 

cepas de Streptococcus salivarius, Streptococcus intermedius e Streptococcus mitis quando 

incubadas em etanol eram capazes de produzir altas concentrações de acetaldeído, além de 

apresentarem alta atividade da enzima desidrogenase alcoólica, que é a responsável pela 

metabolização do etanol em seus derivados carcinogênicos. 

Além do fumo e álcool, outros fatores têm sido relacionados à carcinogênese oral. A 

desnutrição, resultante de problemas socioeconômicos e/ou distúrbios metabólicos, causa 

alterações epiteliais tornando a mucosa bucal mais suscetível aos carcinógenos na forma de 

radicais livres que danificariam o DNA (SCULLY; FIELD; TANZAWA, 2000a; KUMAR; 

ABBAS; FAUSTO, 2005; SCULLY; BAGAN, 2009; NEVILLE et al., 2009). Como exemplo, 

tem-se a observação de que nos indivíduos com a Síndrome de Plummer-Vinson ou 

Paterson-Brown-Kelly, caracterizada por grave anemia ferropriva, disfagia, glossite atrófica, 

queilite angular e membrana esofágica, o risco para desenvolvimento de cânceres na boca, 

orofaringe e esôfago é elevado (NEVILLE; DAY, 2002; NEVILLE et al., 2009). 

A exposição crônica aos raios solares actínicos está associada com o 

desenvolvimento dos carcinomas do vermelhão do lábio inferior, que corresponde a uma 

das formas mais comuns do câncer oral (NEVILLE; DAY, 2002; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 

2005; NEVILLE et al., 2009; SCULLY; BAGAN, 2009). Kumar, Abbas e Fausto (2005) 

afirmam que o grau de risco depende do tipo de radiação ultravioleta (UV), da intensidade 

da exposição e da quantidade de agentes protetores naturais presentes na pele. Os raios 

UV têm a capacidade de inibir a divisão celular, inativar vias enzimáticas, induzir mutações e 

morte celular. Ademais, as lesões no DNA são decorrentes do acúmulo de dímeros de 

pirimidina e, caso não sejam reparadas pelo sistema enzimático de excisão nucleotídica 

(nucleotide excision repair; NER), podem originar mutações com potencial carcinogênico 

(KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005). 

Nos dias atuais, muita atenção é reservada ao possível papel dos vírus com 

potencial oncogênico na carcinogênese oral (PEREIRA, 2006; ROCHA, 2006; ANDREWS; 

SEAMAN; WEBSTER-CYRIAQUE, 2009). Determinados subtipos do papiloma vírus 

humano (human papillomavirus; HPV), particularmente o HPV-16 e o -18, estão 



relacionados ao câncer da cérvice uterina e, como afirmam diversas investigações, ao 

câncer oral (FLAITZ; HICKS, 1998; LO MUZIO et al., 2004; LAZZARI et al., 2004; D´SOUZA 

et al., 2007; ANDREWS; SEAMAN; WEBSTER-CYRIAQUE, 2009; SALEM, 2010). 

Entretanto, o papel do HPV e de outros vírus, tais como o Epstein Barr vírus (EBV) e o 

Herpes Simplex vírus (HSV), no desenvolvimento do câncer oral não está claramente 

elucidado, e, assim, parece que tais vírus, logo após sua integração irreversível ao DNA da 

célula infectada, atuariam como coadjuvantes neste processo (FLAITZ; HICKS, 1998; 

RIVERO; NUNES, 2006; SOARES et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2009; ANDREWS; 

SEAMAN; WEBSTER-CYRIAQUE, 2009; SALEM, 2010). 

Infecções por outros tipos de microrganismos como bactérias e fungos também são 

referenciadas como possíveis fatores de risco para o oncogênese oral. De acordo com 

Neville et al. (2009), pacientes com câncer de língua tem 5 vezes mais possibilidade de 

serem soropositivos para a infecção pelo Treponema Pallidum, o agente etiológico da sífilis, 

que aqueles sem este tipo de câncer. Adicionalmente, a infecção pelo fungo Candida 

albicans também é relacionada ao câncer oral, principalmente quando resulta em lesões 

hiperplásicas (NEVILLE; DAY, 2002; NEVILLE et al., 2009) e/ou quando está associada a 

condições autoimunes como a distrofia ectodérmica autoimune associada à 

poliendocrinopatia e candidíase (RAUTEMAA et al., 2007; BAGAN; SCULLY, 2008). 

O potencial de malignização das formas erosivas e atróficas do líquen plano oral é 

objeto contundente de diversos trabalhos e investigações clinicopatológicas (VAN DER 

MEIJ, SCHEPMAN, VAN DER WAAL., 2003; NONAKA et al., 2004; NEVILLE; DAY, 2002; 

VAN DER MEIJ, MAST, VAN DER WAAL, 2007). Apesar dos relatos de transformação 

maligna encontrados na literatura, evidencia-se que esse achado não é comum, 

apresentando-se em cerca de 2 a 3% dos casos de líquen plano oral (NONAKA et al., 2004). 

Tem-se discutido bastante se os casos incomuns de transformação maligna observada em 

lesões orais do líquen plano ocorrem como parte do seu curso clínico natural ou se o tipo de 

alteração decorrente do ataque imune às células epiteliais tornaria o epitélio de revestimento 

da mucosa oral mais susceptível aos carcinógenos (VAN DER MEIJ, SCHEPMAN, VAN 

DER WAAL, et al., 2003; NONAKA et al., 2004). Contudo, Van der Meij, Mast e Van der 

Waal (2007), em estudo prospectivo de 67 casos de líquen plano oral e 125 casos de lesões 

liquenóides, constataram que estas últimas é que de fato apresentam um elevadíssimo risco 

para o desenvolvimento do CEO, pois todos os casos estudados sofreram transformação 

maligna.  

Após a aquisição do fenótipo maligno, as células cancerosas necessitam evadir-se 

do sistema imune do hospedeiro para sobreviver e, assim, formar a massa tumoral (ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2008; SILVEIRA, 2009). Por esta razão, a imunossupressão tem sido 



implicada como fator de risco para o desenvolvimento de diversas neoplasias humanas, 

dentre as quais o CEO (NEVILLE; DAY, 2002; NEVILLE et al., 2009). Segundo Kyllönen, 

Salmela e Pukkala (2000), a incidência de câncer de lábio foi a segunda maior ocorrência de 

malignidade em pacientes transplantados renais que fizeram uso de terapêutica 

imunossupressora. Em estudo clinicopatológico de pacientes soropositivos para o vírus da 

imunodeficiência humana (human immunodeficience vírus; HIV) e acometidos pelo câncer 

de boca, Flaitz et al. (1995) ratificaram o papel da imunossupressão viral neste tipo de 

câncer. 

Silveira et al. (2009) avaliaram a relação entre a imunidade local e o comportamento 

clinicopatológico de carcinomas epidermóides de língua (30 casos) e lábio inferior (20 

casos) através de estudo imuno-histoquímico usando anticorpos anti-CD3, -CD4, -CD8, -

CD25 e - . Dentre seus resultados, observaram que houve um maior número de células 

imunopositivas para CD3, CD4, CD8 e CD25 nos casos de CEO em lábio inferior e as 

células - + foram mais presentes nos casos de CEO não-metastáticos. Entretanto, a razão 

CD4/CD8 não se associou estatisticamente à metástase e localização anatômica. Assim, 

concluíram que o comportamento clínico do CEO pode estar parcialmente relacionado ao 

perfil imuno-histoquímico do infiltrado inflamatório no front de invasão tumoral.  

As características clínicas do carcinoma epidermóide oral são bastantes variáveis e o 

mesmo pode se apresentar com aspectos leucoplásicos, eritroplásicos e eritroleucoplásicos, 

exibindo ou não ulcerações e crescimento exofítico, endofítico e/ou verrucoso, que, em 

geral, é assintomático, embora nos casos mais avançados a dor possa ocorrer (NEVILLE et 

al., 2009). Entretanto, a despeito destas características clínicas, segundo Amorim (2004), 

algumas vezes o carcinoma epidermóide oral apresenta-se de modo extremamente similar a 

outras condições orais inflamatórias inócuas, sendo, assim, imprescindível a realização de 

biópsia para o estabelecimento do diagnóstico e posterior tratamento. 

Ao se considerar a cavidade oral propriamente dita, cerca de 40% dos casos de CEO 

acometem o bordo lateral ou região posterolateral de língua e o segundo sítio intraoral mais 

comum é o assoalho da boca, seguido pela gengiva, mucosas jugal e labial e palato duro 

(NEVILLE; DAY, 2002; KADEMANI, 2007; NEVILLE et al., 2009). O vermelhão do lábio 

inferior já foi o sítio anatômico mais afetado pelo CEO, entretanto, atualmente sua incidência 

tem decrescido devido à diminuição do trabalho no campo e de outras ocupações expostas 

ao sol (NEVILLE; DAY, 2002). Kademani (2007) afirma que o desenvolvimento do CEO 

confina-se praticamente a 10% de toda área correspondente à mucosa oral e isto ocorre 

devido à não-ceratinização e menor espessura destas áreas, o que as torna mais 

permeáveis aos carcinógenos.  



Diversos trabalhos têm afirmado haver uma relação entre a localização anatômica e 

o prognóstico dos pacientes com CEO (GERVÁSIO et al., 2001; MIRANDA, 2002; DANTAS 

et al., 2003; AMORIM, 2004; NÉMETH et al., 2005; BARROS, 2006). Segundo estes 

trabalhos, os carcinomas epidermóides de língua (CELs) exibem algumas peculiaridades, 

sendo comumente lesões mais agressivas, infiltrativas, menos diferenciadas, com elevado 

potencial metastático e prognóstico desfavorável, enquanto as lesões em outras 

localizações, tais como o lábio, apresentam melhor prognóstico, diferenciação 

histopatológica e baixa frequência de disseminação metastática (DANTAS et al., 2003; 

GORSKY et al., 2004; SANO; MYERS, 2007; ANTUNES et al., 2007; RUSTHOVEN et al., 

2009; SCULLY; BAGAN, 2009; BAGAN, SCULLY, 2009). Adicionalmente, Németh et al. 

(2005), sugerem que o prognóstico dos pacientes com CEO torna-se pior considerando-se 

as seguintes localizações anatômicas: lábio, mucosa jugal, margens livre da língua, 

assoalho de boca, gengiva e mesofaringe. 

Em estudo retrospectivo de 322 casos de carcinoma epidermóide de língua 

diagnosticados no Canadá, Gorsky et al. (2004) identificaram que a média de idade foi de 61 

anos, com a proporção homem:mulher sendo de 1.5:1 e a maioria dos casos na base da 

língua foram diagnosticados em estágios mais avançados da doença e com menor 

diferenciação histopatológica que aqueles casos localizados na língua oral.  A 

sintomatologia dos casos na base lingual também foi mais pronunciada, variando desde 

disfagia, até dor de ouvido e perda de peso. Os pacientes com CEL eram em sua maioria 

tabagistas e etilistas crônicos. Ademais, após o tratamento, a média de sobrevida global foi 

de 3 anos e cinco meses e a taxa de sobrevida em 5 anos foi de 40%, reduzindo-se para 

apenas 27% quando o CEO localizava-se na base da língua. 

Adicionalmente, de acordo com Sturgis et al. (2005), dentre as localizações 

anatômicas do carcinoma epidermóide oral, a língua é uma das que mais resulta em 

sequelas pós-tratamento, devido ao comprometimento cirúrgico deste órgão e do 

esvaziamento cervical que na maioria dos protocolos oncológicos é feito profilaticamente na 

tentativa de se evitar metástases locorregionais e à distância. Por esta razão, muitos 

trabalhos tentam identificar meios de melhorar a sobrevida dos pacientes, reduzir os efeitos 

deletérios sob a função oral e estética facial através da redução da extensão da 

glossectomia e dissecção cervical e do uso prolongado da radioterapia e quimioterapia. 

Após análise dos conflitantes trabalhos que relacionaram o prognóstico do carcinoma 

epidermóide de língua à idade dos pacientes, Garavello, Spreafico e Gaini (2007) fizeram 

um estudo caso-controle, comparando pacientes com CEL com idade  40 anos a pacientes 

mais velhos, pareados por diagnóstico, sexo e TNM. Suas análises mostraram que a 

frequência de recorrências e morte em decorrência do câncer foi significativamente mais alta 



nos pacientes mais jovens que nos mais velhos. A curva de sobrevida definiu-se em 

dependência da idade dos pacientes, sendo menor para os pacientes com idade abaixo dos 

40 anos. Assim, os autores puderam concluir que os pacientes jovens com CEL têm um pior 

prognóstico quando comparado a pacientes mais velhos. 

Microscopicamente, os aspectos do carcinoma epidermóide oral são bem 

característicos, embora possam variar consideravelmente ao se comparar tumores de 

pacientes diferentes. Alterações histomorfológicas celulares e/ou teciduais, tais como 

pleomorfismo celular e nuclear, perda de relação núcleo citoplasma, hipercromatismo 

nuclear, proeminência nucleolar, disceratose, mitoses atípicas e/ou aberrantes e variável 

formação de pérolas córneas, podem ser visualizadas em função do grau de maturidade das 

células tumorais. Com relação à organização das células malignas do CEO, as mesmas 

podem se arranjar formando cordões ou ninhos celulares de proporções variadas ou ainda 

adentrar o tecido conjuntivo estromal de forma individualizada (NEVILLE et al., 2009). 

Ao se considerar os aspectos microscópicos anteriormente mencionados, muitos 

trabalhos foram realizados com o intuito de estabelecer relações entre os mesmos e o 

comportamento biológico do CEO, com a finalidade de melhor predizer o prognóstico dos 

pacientes (MIRANDA, 2002; DEDIVITIS, 2003; BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005; 

KUROKAWA et al., 2005; LARSEN et al., 2009). Assim, alguns sistemas de gradação 

histológica de malignidade para o carcinoma epidermóide oral foram propostos, começando 

com o de Broders (1920) e passando pelos de Wahi (1971), Jakobssom et al (1973), 

Anneroth, Batsakis e Luna (1987) até o descrito pela Bryne em 1998, que, na atualidade, é o 

mais utilizado em pesquisas devido a sua praticidade e reprodutibilidade (MIRANDA, 2002; 

AMORIM, 2004; KUROKAWA et al., 2005; SILVEIRA, 2007; GOULART FILHO et al., 2009). 

Segundo Silveira (2007), o sistema de gradação histológica proposto por Bryne em 

1989 e aperfeiçoado pela mesma em 1998 considera a relação entre tumor e hospedeiro 

dentro do chamado front de invasão tumoral e os parâmetros analisados neste sistema 

estão relacionados a características das células neoplásicas (grau de ceratinização e 

pleomorfismo celular) e da resposta antineoplásica do hospedeiro (padrão de invasão e 

infiltrado inflamatório). Entretanto, resultados conflitantes têm demonstrado que nem sempre 

há relação entre os diversos sistemas de gradação histológica do CEO com o prognóstico 

dos pacientes (COSTA et al., 2002; DANTAS et al., 2003; LIM et al., 2004; KUROKAWA et 

al., 2005; COSTA; ARAÚJO JÚNIOR; RAMOS, 2005; SILVEIRA, 2007; NEVILLE et al., 

2009). 

Kurokawa et al. (2005) avaliaram o valor prognóstico da gradação histológica no front 

de invasão de 124 casos de carcinoma epidermóide de língua. Como resultados principais, 



observaram que a gradação histológica baseada no front de invasão do tumor tem um alto 

valor prognóstico para o CEL, embora outros parâmetros relacionados ao sistema TNM 

tenham exibido resultados estatisticamente mais significativos. Adversamente, Silveira et al. 

(2007) afirmaram, após análises de 30 casos de CEL, que a presença de metástases, o 

estadiamento TNM e a marcação imuno-histoquímica para filamentos de citoqueratinas são 

melhores indicadores prognósticos que a gradação histológica proposta por Bryne em 1998. 

A utilização dos sistemas de gradação histológica de malignidade do carcinoma 

epidermóide oral, segundo Amorim (2004), não possui aceitação consensual. Em face deste 

e de outros aspectos, atualmente, o estadiamento tumoral por meio do sistema TNM tem 

sido considerado o método mais relevante para a predição do prognóstico dos pacientes 

com CEO (AMORIM, 2004; COSTA; ARAÚJO JÚNIOR; RAMOS, 2005; NÉMETH et al, 

2005). O TNM é um sistema de estadiamento anatômico, proposto pela União Internacional 

Contra o Câncer (Union Internationale Contra Le Cancer; UICC), que descreve a extensão 

local do tumor primário, bem como o envolvimento de linfonodos regionais e sítios distantes 

(GOSPODAROWICZ et al., 2004; PATEL; SHAH, 2005). 

O estabelecimento do estadiamento através do sistema TNM considera o parâmetro 

“T” referente ao tamanho em centímetros do tumor, o “N” à presença ou não de metástase 

tumoral em linfonodos regionais e o “M” à presença ou não de metástases distantes 

(PATEL; SHAH, 2005). Após a quantificação destes parâmetros anatomopatológicos, os 

tumores são classificados em estágios que variam de I a IV (PATEL; SHAH, 2005) e já é 

bem estabelecido na literatura que os carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço 

classificados no estágio I exibem melhor prognóstico que aqueles no estágio IV (LIM et al., 

2004; PATEL; SHAH, 2005; NÉMETH et al., 2005; COSTA; ARAÚJO JÚNIOR; RAMOS, 

2005; KADEMANI, 2005; RIGUAL et al., 2005; SCULLY; BAGAN, 2009; RUSTHOVEN et al., 

2009). 

Em estudo retrospectivo de 215 casos de CEO, Bell et al. (2007) avaliaram o real 

significado da relação entre localização anatômica e o prognóstico dos pacientes. Para este 

estudo, os autores dividiram os casos em dois grupos: 1) CEO em língua; 2) CEO em outros 

sítios orais. A partir de seus resultados, puderam concluir que a gradação histológica e o 

estadiamento clínico tumoral TNM estavam relacionados à predição da sobrevida dos 

pacientes com CEO e que a localização anatômica primária desta neoplasia não interferiu 

no prognóstico dos pacientes. Adicionalmente, estes autores acreditam que as diferentes 

modalidades de tratamento para o CEO talvez influenciem muito mais no tempo de 

sobrevida que a localização anatômica primária do tumor. 



Rusthoven et al. (2009) estudaram a sobrevida e os padrões de recidivas em uma 

série de 50 casos de CEL tratados cirurgicamente entre os anos de 1999 e 2007. Durante 

este tempo de observação, 38 pacientes apresentaram novo surgimento de CEL, enquanto 

12 apresentaram recidiva local do CEL logo após a ressecção cirúrgica inicial. Estes 

pacientes foram mais uma vez tratados por meio de cirurgia e/ou radioterapia com 

quimioterapia adjuvante. Após acompanharem aproximadamente 29 meses os pacientes, 

observaram que o controle locorregional e à distância exibiram taxa livre de doença em dois 

anos de 58% e 83%, respectivamente. Em conclusão, os autores enfatizam que embora a 

terapia para estes casos tenha sido agressiva, os pacientes com CEL tiveram uma baixa 

taxa de controle local e de sobrevida, particularmente entre os pacientes no estágio I-II da 

doença. 

A despeito do sucesso e grande aceitação mundial, o sistema TNM não fornece 

informações biológicas referentes aos componentes celulares das neoplasias malignas 

(DANTAS et al., 2003). Assim, visando um melhor conhecimento das características 

biológicas das células malignas que compõem o CEO, vários trabalhos lançaram mão nas 

técnicas de imunolocalização e de biologia molecular para identificar marcadores biológicos 

do comportamento tumoral e, assim, predizer o prognóstico dos pacientes já desde o exame 

anatomopatológico inicial (ROSE et al., 2000; NAGPAL; DAS, 2003; SCHLIEPHAKE, 2003; 

CAULIN et al., 2004). 

Uma vez que, segundo Nagpal e Das (2003), o câncer oral é uma das poucas 

neoplasias humanas onde é possível obter biópsias em todos os estágios de sua 

progressão neoplásica, muita atenção também tem sido reservada, atualmente, ao estudo 

molecular das lesões com potencial de transformação maligna ao CEO. Gordon-Nuñez 

(2006) analisou através do método imuno-histoquímico a expressão de moléculas de 

adesão celular da família das integrinas em 16 casos de hiperplasias fibroepiteliais 

inflamatórias orais, 16 de displasias epiteliais orais leves, 2 de displasias moderadas e 7 de 

graves. Este autor concluiu que as integrinas α2β1, α3β1 e, principalmente, a α5β1 estão 

envolvidas tanto nas interações célula-célula e célula-matriz extracelular como também 

podem estar exercendo papel na diferenciação celular e manutenção do arranjo tecidual. 

Schliephake (2003) objetivou revisar, através da meta-análise de 169 trabalhos, o 

conhecimento atual sobre o valor prognóstico de vários marcadores tumorais do CEO. Este 

autor identificou 29 marcadores biológicos que exibiram relevância estatística nos seus 

estudos de origem. Tais marcadores foram agrupados por função biológica em: G1) 

Aceleração do ciclo celular e proliferação; G2) Supressão tumoral, defesa antitumoral e 

apoptose; G3) Angiogênese; G4) Invasão tumoral e potencial metastático. Dentre estes 

grupos, os que mais apresentaram relevância estatística com o prognóstico dos pacientes 



foram o G1 e o G2, enquanto o G3 e o G4 exibiram baixa significância pelo pouco número 

de trabalhos até então disponíveis na literatura. Ademais, foi observado que a localização 

dos marcadores dentro do tumor era um fator mais importante que a sua quantificação e que 

a análise destes marcadores deve ser feita no front invasivo do CEO. 

Demasiados esforços contribuíram para um grande progresso no campo da 

terapêutica do câncer, particularmente do carcinoma epidermóide oral (NEVILLE; DAY, 

2002). Entretanto, embora o tratamento baseado na cirurgia associada à radioterapia e/ou 

quimioterapia tenha avançado, a sobrevida para os pacientes com CEO ainda é baixa 

(NEVILLE; DAY, 2002; NÉMETH et al., 2005; KADEMANI, 2007; BAGAN; SCULLY, 2009; 

SCULLY; BAGAN, 2009; ESTILO et al., 2009) e, assim, mais de 40% dos pacientes com 

câncer de boca, orofaringe e laringofaringe morrem antes dos 5 anos pós-tratamento 

(NAGPAL; DAS, 2003).  

Segundo Kademani (2007), dentre os diversos tipos de malignidades que acometem 

o ser humano, o câncer oral está entre os mais passíveis de serem diagnosticados nos seus 

estágios mais precoces. Entretanto, infelizmente, a maioria dos pacientes procura 

atendimento nos estágios mais avançados, o que diminui sobremaneira sua expectativa de 

vida (GERVÁSIO et al., 2001; COSTA; ARAÚJO JÚNIOR; RAMOS, 2005). Assim, embora 

várias pesquisas infiram significantes correlações entre diversos parâmetros 

clinicopatológicos do CEO, o diagnóstico precoce é, dentre todos, o fator mais relacionado 

ao melhor prognóstico dos pacientes (GERVÁSIO et al., 2001; SCIUBBA, 2001; NEVILLE; 

DAY, 2002; COSTA; ARAÚJO JÚNIOR; RAMOS, 2005; NÉMETH et al., 2005; KADEMANI, 

2005; SCULLY; BAGAN, 2007; BAGAN; SCULLY, 2008; SCHERER; MCINTYRE; 

MATRISIAN, 2008). 

 

2.2 Matriz extracelular, MMPs e câncer 

 

A matriz extracelular (MEC) faz parte da constituição de todos os tecidos animais e 

vegetais executando, basicamente, a função de suporte e apoio às células. As classes 

principais de macromoléculas que formam a MEC são as glicosaminoglicanas e 

proteoglicanas, além de proteínas estruturais, como o colágeno e elastina, e proteínas de 

adesão, como a fibronectina, laminina e tenascina. Entretanto, entre os tecidos, a MEC varia 

consideravelmente sua constituição e quantidade, conferindo aos mesmos funções 

específicas (LYNCH; MATRISIAN, 2002; EGEBLAD; WERB, 2002; STAMENKOVIC, 2003; 

BOSMAN; STAMENKOVIC, 2003; KATCHBURIAN; ARANA, 2004; MOTT; WERB, 2004; 



PEREIRA et al., 2005; II et al., 2006; ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 2006; NASCIMENTO, 2006; 

ALBERTS et al., 2009). 

Nos epitélios, a matriz extracelular encontra-se, exclusivamente, abaixo das células 

epiteliais da camada basal, compondo uma estrutura especializada denominada lâmina 

basal que é constituída principalmente por colágeno IV, entactina, sulfato de heparana e 

laminina e adere-se ao tecido conjuntivo por meio do colágeno VII que compõe as fibrilas de 

ancoragem. Já nos tecidos conjuntivos, os principais componentes da matriz são o colágeno 

e outras moléculas, tais como a fibronectina, tenascina e integrinas, que interligam as fibras 

colágenas a células como os fibroblastos (KATCHBURIAN; ARANA, 2004; STAMENKOVIC, 

2003; BOSMAN; STAMENKOVIC, 2003; ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 2006; ALBERTS et al., 

2009). 

Além de estar envolvida na morfogênese, diferenciação, reparo dos tecidos e servir 

como barreira física e biológica, a matriz extracelular também se relaciona à progressão e 

dinâmica das células neoplásicas, pois a mesma compreende um reservatório para fatores 

de crescimento, proteínas de adesão celular e proteases, que são produzidas tanto por 

células neoplásicas como não-neoplásicas e, consequentemente, influenciam 

substancialmente no comportamento da neoplasia, no estabelecimento da invasão local e 

de metástases à distância (WERNERT, 1997; THOMAS; LEWIS; SPEIGHT, 1999; ZIOBER 

et al., 2000; RICH; READE, 2001; ZIOBER; SILVERMAN; KRAMER, 2001; MIRANDA, 2002; 

LYNCH; MATRISIAN, 2002; KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003; STAMENKOVIC, 2003; 

KATAOKA et al., 2003; DE WEVER; MAREEL, 2003; DECLERCK et al., 2004; BAKER et al., 

2006; ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 2006). 

De acordo com Wernert (1997), a idéia de que o estroma tumoral tem impacto no 

comportamento biológico das neoplasias é tão antiga quanto as primeiras observações 

histopatológicas dos tumores. Entretanto, durante muito tempo, apenas as células 

neoplásicas constituíram o foco principal das pesquisas, enquanto o estroma era 

considerado um componente reativo sem qualquer significado. Ainda segundo estes 

autores, só após o trabalho do Judah Folkman em 1970 sobre a angiogênese nos tumores é 

que o estroma tumoral passou a ser considerado um importante componente das neoplasias 

e de suas metástases. 

Mareel e Leroy (2003) definem invasão tumoral como sendo a penetração das 

células neoplásicas nos tecidos vizinhos, sendo tal evento, junto com a metástase, que é a 

formação de tumores secundários em sítios distantes, as principais características das 

células que compõem um câncer. Entretanto, tais autores ressalvam que os processos 

físicos, químicos e biológicos que permeiam a invasão e metástase tumorais são 



extremamente semelhantes, se não idênticos, àqueles observados na embriogênese, reparo 

e em muitas condições não-neoplásicas que afetam os seres humanos. Como exemplo 

desta afirmação, eles citam a migração das células da crista neural, que partem do tubo 

neural e seguem para diversas partes do corpo, onde proliferam e dão origem a diferentes 

tecidos e órgãos. 

Adicionalmente, as células malignas devem estabelecer interações satisfatórias 

célula-célula e célula-matriz extracelular para que possam se manter na MEC, sobreviver e 

proliferar (CURRAN; MURRAY, 2000; GEORGE; DWIVEDI, 2004; DE WEVER; MAREEL, 

2003; MAREEL; LEROY, 2003; BOSMAN; STAMENKOVIC, 2003; PEREIRA et al., 2005; II 

et al., 2006; ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 2006; SILVEIRA et al., 2007; WILSON; SINGH, 

2008). Na atualidade, diversos trabalhos demonstraram que o efeito combinado destas 

interações resulta na síntese, secreção e ativação de citocinas, fatores de crescimento e 

outras moléculas sinalizadoras que irão estimular a sobrevivência das células tumorais 

dentro da MEC (DE WEVER; MAREEL, 2003; MAREEL; LEROY, 2003; LITTLEPAGE; 

EGEBLAD; WERB, 2005; EGEBLAD; LITTLEPAGE; WERB, 2005; ZIOBER; FALLS; 

ZIOBER, 2006). 

Littlepage, Egeblad e Werb (2005) afirmam que muito embora a iniciação dos 

carcinomas tenha origem nas células epiteliais, os eventos adicionais que irão garantir a 

progressão tumoral envolvem componentes do estroma, que neste contexto tem sido 

denominado de estroma promotor de tumor. Ademais, aos fibroblastos associados a 

carcinomas têm sido atribuídas inúmeras funções tanto pró como antineoplásicas (DE 

WEVER; MAREEL, 2003; LITTLEPAGE; EGEBLAD; WERB, 2005; EGEBLAD; 

LITTLEPAGE; WERB, 2005; ORIMO; WEINBERG, 2006; ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 2006). 

Dentre as funções pró-tumor, os fibroblastos associados a carcinomas, que 

apresentam um fenótipo similar ao dos miofibroblastos, podem secretar o fator de 

crescimento de transformação-β (transforming growth factor- β; TGF-β), a proteína 

secretada por fibroblastos-1 (fibroblasts secreted protein-1; FSP-1), o fator de crescimento 

do endotélio vascular (vascular endothelial growth factor; VEGF) e a MMP-9 que de forma 

aditiva, sinérgica ou isolada podem atuar como co-conspiradores da progressão tumoral (DE 

WEVER; MAREEL, 2003; LITTLEPAGE; EGEBLAD; WERB, 2005; EGEBLAD; 

LITTLEPAGE; WERB, 2005; ORIMO; WEINBERG, 2006). 

Segundo Amorim (2004), um componente crítico para a adaptabilidade das células 

tumorais em diferentes tecidos reside na capacidade destas remodelarem a MEC intersticial 

dos tecidos do hospedeiro e tal capacidade decorre, principalmente, da atuação de uma 



série de proteases, que têm como principais representantes as metaloproteinases da matriz 

extracelular (matrix metalloproteinases; matrixinas; MMPs).  

As metaloproteinases da matriz extracelular constituem um grupo de endopeptidases 

extracelulares dependentes dos íons cálcio e zinco, da família das metaloproteinases, que 

são expressas por uma grande variedade de células e participam de uma infinidade de 

processos fisiológicos e patológicos (NAGASE; WOESSNER JR, 1999; DE COIGNAC et al., 

2000; JOHANSSON; KÄHÄRI, 2000; JOHANSSON; AHONEN; KÄHÄRI, 2000; 

BORKAKOTI, 2000; FOLGUERAS et al., 2004; MOTT; WERB, 2004; HIJOVA, 2005; II et al., 

2006; AMALINEI; CARUNTU; BALAN, 2007; RAFFETTO; KHALIL, 2008; TILAKARATNE et 

al., 2009).  

As MMPs têm como principal função a capacidade de degradar, processar, ativar ou 

inativar praticamente todos os componentes da MEC, facilitando, assim, a migração celular 

por entre este microambiente (CURRAN; MURRAY, 2000; STAMENKOVIC, 2000; 

STERNLICHT; WERB, 2001; KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003; STAMENKOVIC, 2003; 

BOSMAN; STAMENKOVIC, 2003; MOTT; WERB, 2004; HIJOVA, 2005; II et al., 2006; 

ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 2006; RAFFETTO; KHALIL, 2008; TILAKARATNE et al., 2009; 

ZHANG et al., 2009). 

Fisiologicamente, estas metaloenzimas atuam no desenvolvimento, morfogênese e 

reparo teciduais, mas quando na perda de controle em suas sínteses, inibição e/ou função, 

processos patológicos, como artrites, ateroscleroses, doenças autoimunes e periodontais, 

podem surgir, enquanto outros, como o câncer, sofrem modulação, com aumento ou não da 

invasão celular e metástase tumoral (STAMENKOVIC, 2000; STAMENKOVIC, 2003; VISSE; 

NAGASE, 2003; GOLDMAN; SHALEV, 2003; BURKE, 2004; HIJOVA, 2005; GJERTSSON 

et al., 2005; BAKER et al., 2006; MALEMUD, 2006; LYONS; JONES, 2007; ELANDER; 

SÖDERKVIST; FRANSÉN, 2006; RAFFETTO; KHALIL, 2008; WILSON; SINGH, 2008; 

CLARK et al., 2008). 

Diversos trabalhos têm demonstrado que praticamente todas as moléculas insolúveis 

encontradas na MEC podem exercer “novas” funções biológicas após serem degradadas 

pelas MMPs (KLEINER; STETLER-STEVENSON, 1999; BOSMAN; STAMENKOVIC, 2003; 

MOTT; WERB, 2004, GEORGE; DWIVEDI, 2004). Isto ocorre devido à exposição dos 

chamados sítios crípticos ou neoepítopos que estavam escondidos na estrutura original das 

moléculas da MEC (MOTT; WERB, 2004). Como exemplo, tem-se que tanto a MMP-2 como 

a MMP-9 expõem um epítopo críptico do colágeno IV que promove a angiogênese e a MMP-

7 após clivar o colágeno XVIII, libera direta ou indiretamente a endostatina, que é um 

potente agente antiangiogênico (XU et al., 2001; HANGAI et al., 2002; MOTT; WERB, 2004). 



Ademais, a MMP-9 após degradar o domínio NC1 da cadeia α3 do colágeno IV libera a 

tumostatina, que suprime a angiogênese via integrina αVβ3 (HAMANO et al., 2003; MOTT; 

WERB, 2004). 

Cerca de 23 tipos de MMPs foram identificadas em humanos, embora em 

vertebrados e em alguns invertebrados e bactérias já tenham sido descritos 28 tipos 

diferentes destas metaloenzimas (STERNLICHT; WERB, 2001; HIJOVA, 2005; BAKER et 

al., 2006; RAFFETTO; KHALIL, 2008; CLARK et al., 2008; ZHANG et al., 2009). Entre estes 

organismos, as metaloproteinases da matriz extracelular guardam homologia peptídica, 

refletindo possível caráter evolucional conservativo, observado na conformação estrutural 

básica das MMPs em três domínios: 1) domínio pré-peptídico ou sinalizador; 2) domínio pró-

peptídico; e 3) domínio catalítico, onde se encontra o íon zinco (THOMAS; LEWIS; 

SPEIGHT, 1999; STERNLICHT; WERB, 2001; STAMENKOVIC, 2003; KERKELÄ; 

SAARIALHO-KERE, 2003; BURKE, 2004). 

O domínio pré-peptídico, com em torno de 20 aminoácidos em sua estrutura, contém 

o peptídeo sinalizador. No domínio pró-peptídico, com cerca de 80 aminoácidos e formado 

por uma sequência única PRCG(V/N)PD, encontra-se o resíduo cisteína que é responsável 

pela ligação com o zinco catalítico e latência da pró-MMP. Já o domínio catalítico constitui-

se aproximadamente de 170 aminoácidos e é o responsável pela especificidade de 

substrato de cada MMP, exibindo estrutura mais complexa, formada por uma sequência de 

ligação ao zinco do tipo HEXXHXXGXXH, uma metionina, um zinco estrutural e de dois a 

três íons cálcio, que são necessários para a estabilidade e expressão da atividade 

enzimática das MMPs (NAGASI; WOESSNER JR, 1999; BORKAKOTI, 2000; GOLDMAN; 

SHALEV, 2003; KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003; MOTT; WERB, 2004; RAFFETTO; 

KHALIL, 2008). 

Na maioria das MMPs, domínios similares à estrutura da vitronectina, hemopexina e 

fibronectina podem ser acrescidos ao domínio catalítico. A função destes domínios 

adicionais ainda não foi bem estabelecida, embora pareçam se relacionar com uma maior 

ou menor especificidade de substrato ou atividade catalítica. Exceção a esta regra é 

observada na estrutura molecular das MMPs-7 e -26 que são constituídas apenas pelos três 

domínios estruturais básicos (NAGASE; WOESSNER JR, 1999; STERNLICHT; WEBER, 

2001; KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003; STAMENKOVIC, 2003; MOTT; WERB, 2004). 

Historicamente, as MMPs são classificadas de acordo com suas características 

estruturais e especificidade do substrato em que atuam em: colagenases, gelatinases, 

estromelisinas, matrilisinas e MMPs tipo membrana (MT-MMP). Além destes grupos, 

coexiste outro, que agrupa as MMPs que não puderam ser enquadradas em nenhum outro 



grupo de classificação anteriormente citado O grupo das MMPs tipo membrana difere do 

restante por ser um grupo de metaloproteinases que permanecem na célula como uma 

molécula transmembrana, ou seja, não são secretadas na MEC após sua síntese 

(THOMAS; LEWIS; SPEIGHT, 1999; STERNLICHT; WEBER, 2001; KERKELÄ; 

SAARIALHO-KERE, 2003; VISSE; NAGASE, 2003; STAMENKOVIC, 2003; GOLDMAN; 

SHALEV, 2003; MOTT; WERB, 2004; MALEMUD, 2006; RAFFETTO; KHALIL, 2008). 

As MMPs de cada grupo de classificação conservam uma homologia peptídica de 

aproximadamente 80% entre si e de cerca de 50% quando comparadas com MMPs de 

grupos distintos (THOMAS; LEWIS; SPEIGHT, 1999; STERNLICHT; WERB, 2001). As 

metaloproteinases da matriz extracelular também apresentam similaridades com outras 

classes de metaloproteases da matriz, como as astacinas, adamalisinas e serralisinas, que 

junto com as MMPs constituem o grupo das metzincinas (NAGASE; WOESSNER JR, 1999; 

BORKAKOTI, 2000; STERNLICHT; WERB, 2001; NABESHIMA et al., 2002; MOTT; WERB, 

2004). 

De acordo com Sternlicht e Werb (2001), após a síntese no retículo endoplasmático 

as MMPs perdem seu domínio sinalizador e, assim, podem ser armazenadas, secretadas na 

MEC como zimogênios inativos, serem ativadas no meio intracelular e secretadas ou, como 

no caso das MT-MMPs, serem ativadas no meio intracelular e expostas na superfície da 

célula. Entretanto, independente do caminho pelo qual seguirá determinada MMP após sua 

síntese, para que ela possa atuar deve ocorrer a quebra gradual da ligação da cisteína com 

o zinco catalítico por meio de proteases teciduais ou plasmáticas, por outras MMPs 

previamente ativadas nos meios intracelular, transmembrana, pericelular ou extracelular 

(VISSE; NAGASE, 2003, FOLGUERAS et al., 2004) ou, como nos casos de infecções, por 

proteinases bacterianas (NAGASE; WOESSNER JR, 1999). 

Egeblad e Werb (2002) citam que as alterações fisiopatológicas fundamentais 

observadas numa célula maligna estão relacionadas à sinalização positiva para o 

crescimento celular, à insensibilidade aos sinais inibitórios do crescimento celular, ao 

escape da apoptose e dos componentes antineoplásicos do sistema imune, à replicação 

infinita, à angiogênese, à perda da diferenciação e à invasão e metástase tumorais. Para 

estas autoras, as MMPs produzidas direta ou indiretamente pelas células malignas 

participam de todas estas alterações fisiopatológicas, uma vez que têm como substratos 

específicos fatores de crescimento e seus inibidores, moléculas pró e antiapoptóticas, 

substâncias imunomoduladoras e pró e antiangiogênicas, além de moléculas de adesão e 

componentes da MEC. 



Devido às importantes implicações na biodinâmica da MEC, a expressão das MMPs 

é estritamente regulada em nível transcricional, pós-transcricional e pela atuação de 

proteínas ativadoras e inibidoras dentro do meio extracelular (JONES; SANE; 

HERRINGTON, 2003; KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003; STAMENKOVIC, 2003; 

FOLGUERAS et al., 2004; CLARK et al., 2008), devendo ocorrer no tipo celular adequado, 

no tempo certo e na quantidade apropriada (STERNLICHT; WEBER, 2001; MOTT; WERB, 

2004; CLARK et al., 2008). 

A regulação em nível transcricional ocorre para a maioria das MMPs, exceto a MMP-

2, que após sua expressão constitutiva tem sua atividade controlada através de um 

exclusivo mecanismo de ativação enzimática e estabilização pós-transcricional do seu 

RNAm (STERNLICHT; WEBER, 2001; VISSE; NAGASE, 2003). In vivo, ésteres de forbol, 

sinalização por integrinas, hormônios, citocinas e fatores de crescimento e outros indutores 

estão relacionados à estimulação da expressão dos genes das MMPs. Tais fatores podem 

ser liberados após inúmeros eventos como estresses fisicoquímicos, alterações na 

morfologia celular e durante a autoproteólise celular (JOHANSSON; AHONEN; KÄHÄRI, 

2000; CURRAN; MURRAY, 2000; JOHANSSON; KÄHÄRI, 2000; NABESHIMA et al., 2002; 

GOLDMAN, SHALEV, 2003; MOTT; WERB, 2004).  

Outros agentes, como a indometacina, interleucina-4 (IL-4), retinóides, hormônios da 

tireóide, glicocorticóides, progesterona e andrógenos, agem como supressores da 

transcrição gênica das metaloproteinases da matriz (BORKAKOTI, 2000; STERNLICHT; 

WEBER, 2001; CLARK et al., 2008). Vale ressaltar que a indução ou inibição da expressão 

dos genes das MMPs também ocorre a partir de interações célula-célula e célula-matriz 

(NAGASE; WOESSNER JR, 1999; CURRAN; MURRAY, 2000; MOTT; WERB, 2002; 

GEORGE; DWIVEDI, 2004; DECLERCK et al., 2004). Ademais, fenômenos epigenéticos, 

tais como a acetilação e a metilação do DNA também podem influenciar na regulação 

transcricional dos genes das MMPs (REUBEN; CHEUNG, 2006; YAN; BOYD, 2007; CLARK 

et al., 2008). 

Vários trabalhos têm caracterizado a estrutura e função das regiões promotoras dos 

genes das MMPs (REUBEN; CHEUNG, 2006; YAN; BOYD, 2007; CLARK et al., 2008). 

Nestas pesquisas, tem-se demonstrado que dentro destes promotores são encontrados, 

basicamente, dois importantes sítios de ligação cis-ativadores: 1) sítio para a proteína 

ativadora-1 (activating protein-1; AP-1), que permite ligação a fatores transcricionais 

derivados dos oncogenes Fos e Jun; 2) sítio para o ativador e potenciador do poliomavírus 

(polyomavirus enhancer activator-3; PEA-3), que interage com fatores de transcrição da 

família dos Ets (YE, 2000; CURRAN; MURRAY, 2000; REUBEN; CHEUNG, 2006; YAN; 

BOYD, 2007; CLARK et al., 2008).  



Outros elementos cis-ativadores funcionais, tais como o Sp-1, o fator de células T-

1/fator potenciador de linfócitos-1 (T cell factor/lymphoid enhancer factor-1; Tcf/Lef-1), o fator 

nuclear κB (nuclear factor κB; NFκB) e os elementos de resposta ao ácido retinóico (retinoic 

acid response elements; RARE), têm sido caracterizados nas regiões promotoras dos genes 

das MMPs (CLARK et al., 2008). A ligação a estes sítios por moléculas transativadoras 

promove uma interessante conexão que resulta não só na expressão das MMPs como 

também influencia na modulação do fenótipo maligno celular (PENDAS et al., 1997; 

WESTERMARCK; KÄHÄRI, 1999; CURRAN; MURRAY, 2000; CRAWFORD et al., 2001; 

FOLGUERAS et al., 2004; YAN; BOYD, 2007; CLARK et al., 2008).  

Yan e Boyd (2007), em vasta revisão sobre a regulação dos genes das MMPs, 

classificaram os promotores dos genes destas metaloenzimas em três principais grupos: 1) 

promotor com TATA box próximo a sítios AP-1 e PEA3 (genes das MMPs-1, -3, -7, -9, -10, -

12, -13, -19 e -26); 2) promotor com TATA box, mas sem o sítio AP-1 proximal (genes das 

MMPs-8, -11 e -21); e 3) promotor sem TATA box e sítio AP-1 (genes das MMPs-2, -14 e -

18). Este último grupo compreende as MMPs que apresentam um padrão de expressão 

principalmente constitutiva e quando estes genes têm expressão induzida, a mesma decorre 

geralmente após ligação de fatores de transcrição Sp-1 a sítios GC box presentes nos seus 

promotores. 

A expressão das MMPs também pode ser influenciada por mecanismos de regulação 

pós-transcricional através da estabilização ou desestabilização do RNAm transcrito, devido 

à atuação de citocinas, fatores de crescimento e hormônios (WESTERMARCK; KÄHÄRI, 

1999; STERNLICHT; WEBER, 2001; EGEBLAD; WERB, 2002; VISSE; NAGASE, 2003; 

MOTT; WERB, 2004; BAKER et al., 2006; WILSON; SINGH, 2008; CLARK et al., 2008).  

As metaloproteinases da matriz extracelular exercem sua atividade biológica 

primariamente na superfície celular ou preferencialmente no meio extracelular 

(STERNLICHT; WEBER, 2001; MOTT; WERB, 2004). Entretanto, uma vez na MEC, as 

MMPs também sofrem a influência de substâncias endógenas capazes de inativar os seus 

zimogênios. Dentre estas substâncias endógenas capazes de regular extracelularmente a 

função das MMPs tem-se a α2-macroglobulina e, principalmente, os inibidores teciduais das 

metaloproteinases da matriz (TIMPs) (EGEBLAD; WERB, 2002; VISSE; NAGASE, 2003; 

TUNUGUNTLA et al., 2003; BAKER et al., 2006). 

A α2-macroglobulina é um inibidor de proteases genérico, que principalmente 

bloqueia a atividade da MMP dentro do plasma e de fluídos tissulares. Já os TIMPs são 

inibidores específicos das metaloproteinases da matriz, compreendendo uma família de até 

então quatro proteínas, TIMP-1, -2, -3 e -4, de peso molecular variando de 20 a 29 kDa, 



sendo a -1 e a -3 glicoproteínas e a -2 e -4 proteínas não-glicosiladas (THOMAS; LEWIS; 

SPEIGHT, 1999; STERNLICHT; WEBER, 2001; FOLGUERAS et al., 2004; MOTT; WERB, 

2004; WILSON; SINGH, 2008; CLARK et al., 2008). 

Os TIMPs exibem em sua estrutura 12 resíduos de cisteínas formando seis pontes 

dissulfídicas intracadeias que são responsáveis por manter a estrutura do TIMP nos 

domínios N-terminal e C-terminal. Ambos são capazes de influenciar a ligação entre as 

metaloproteinases da matriz extracelular e os seus substratos, embora muitos estudos 

mostrem que o domínio N-terminal seja a principal região do TIMP a ligar-se com o sítio 

catalítico das MMPs, numa forma bastante similar à ligação MMP-substrato específico 

(EGEBLAD; WERB, 2002; VISSE; NAGASE, 2003; FOLGUERAS et al., 2004). 

Além de inativar reversivelmente as MMPs, sabe-se que os TIMPs estão 

relacionados a outras funções biológicas, atuando como agentes mitogênicos para várias 

células ou, ainda, como inibidores da proliferação celular, como é o caso do TIMP-2, que é 

capaz de inibir a proliferação do endotélio humano induzida pelo fator de crescimento básico 

de fibroblastos (basic fibroblast growth factor; bFGF) (THOMAS; LEWIS; SPEIGHT, 1999; 

TUNUGUNTLA et al., 2003). Os TIMPs encontram-se ainda relacionados a eventos 

patológicos como a tumorigênese, invasão celular neoplásica, metástase in vivo e 

angiogênese (NAGASE; WOESSNER JR, 1999; EGEBLAD; WERB, 2002; VISSE; 

NAGASE, 2003; TUNUGUNTLA et al., 2003). 

A expressão dos TIMPs é regulada por vários fatores, muitos dos quais se 

relacionam à regulação do crescimento e função celulares, são eles: interleucinas-1ß e -6, 

fator de crescimento epidérmico (epidermal growth factor; EGF), BFGF, fator de crescimento 

derivado das plaquetas (platelet-derived growth factor; PDGF), TGF-ß, fator de necrose 

tumoral-α (tumor necrosis factor-α; TNF-α,), retinóides, fatores séricos, ésteres de forbol e 

ativadores de proteinas quinases A e C. Todos estes fatores regulatórios também regulam a 

expressão das MMPs e de outras proteínas da MEC, por possuírem fatores de transcrição 

gênica comuns (THOMAS; LEWIS; SPEIGHT, 1999). 

 

2.2.1 MMP-7 

 

A MMP-7 (pump-1), sob o ponto de vista de suas funções e estrutura molecular, é 

única dentro do grupo das metaloproteinases da matriz extracelular e, em conjunto com a 

MMP-26, constitui o mais recente grupo de MMPs: as matrilisinas (AMORIM, 2004; 

BARROS, 2006; II et al., 2006; NASCIMENTO, 2006). As matrilisinas possuem organização 

estrutural mínima em três domínios e exibem elevada homologia peptídica, embora difiram 



com relação à especificidade do substrato que degradam (PARK et al., 2000; DE COIGNAC 

et al., 2000; URÍA; LÓPEZ-OTÍN, 2000; MARCHENKO et al., 2001; PARK  et al., 2002; 

VISSE; NAGASE, 2003; AMORIM, 2004; BARROS, 2006) (quadro 1).  

Estruturalmente, as matrilisinas organizam-se em apenas três domínios: o pré-

peptídico, o pró-peptídico e o catalítico. Domínios adicionais, tipo hemopexina, fibronectina 

do tipo II ou semelhante à vitronectina, não são observados na sua constituição, fazendo 

com que este grupo seja o que possui as MMPs de menor tamanho molecular, embora isto 

não influencie na sua importância dentro de eventos fisiológicos e patológicos (NAGASE; 

WOESSNER JR, 1999; KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003; STAMENKOVIC, 2003; 

AMORIM, 2004; VISSE; NAGASE, 2003; BURKE, 2004; NASCIMENTO, 2006).  

 

MMP 

Substratos  

(MEC e não-MEC) 

Pró-MMPs 

Matrilisina-1 

(MMP-7) 

agrecanas, colágenos I e IV desnaturados, 

decorina, elastina, entactina, fibronectina, fibulina, 

gelatina I, laminina, proteína ligante, mielina 

básica, endostatina, osteonectina, tenascina e 

vitronectina; α1-PI, α2-macroglobulina, caseína, 

FasL, integrina, sindecana-1, E-caderina, 

fibrinogênio, pró-HB-EGF, pró-α-defensina, pró-

TNF-α, apoC-II, plasminogênio e ADAM-28. 

MMP-1 

MMP-2 

MMP-7 

MMP-9 

 

Matrilisina-2 

(MMP-26) 

 

colágeno IV desnaturado, fibronectina e gelatina I; 

α1-PI,  fibrinogênio e IGFBP-1 
MMP-9 

Quadro 1 – Substratos e pró-MMPs ativadas pelas matrilisinas 

 

Legenda: α1-PI – inibidor da proteinase-α1; FasL – ligante de Fas;  pró-HB-EGF – fator 

de crescimento epidérmico associado à heparina;  pró-TNF-α – fator de necrose tumoral-

α; apoC-II – apolipoproteína C-II; e IGFBP-1 – proteína-1 de ligação ao fator de 

crescimento semelhante à insulina; ADAM-28 – adamalisina-28. Fonte: Adaptado de 

Sternlicht, Werb (2001) com informações adicionais de Wilson et al. (1999), Johanssom, 

Ahonen, Kahäri (2000), Goldman, Shalev (2003), Kerkelä, Saarialho-Kere (2003), Kivelä-

Rajamäki et al. (2003), Burke (2004), Mochizuki et al. (2004), Folgueras et al. (2004), 

Wang, Reierstad, Fishman (2006) e Kim, Park, Lee (2006). 



 

 Ademais, como os domínios hemopexinas têm importante papel na definição da 

especificidade das MMPs, a sua falta na molécula das matrilisinas pode contribuir para um 

amplo espectro de atividade proteolítica (STERNLICHT; WERB, 2001; KIVELÄ-RAJAMÄKI 

et al., 2003; BURKE, 2004). Outra característica compartilhada entre as matrilisinas é a 

presença de um resíduo Thr (treonina) imediatamente adjacente ao zinco do sítio catalítico 

(URÍA; LÓPEZ-OTÍN, 2000; MARCHENKO et al., 2001). 

Quando de sua descoberta, a MMP-7 foi caracterizada como uma enzima 

relacionada ao processo de involução uterina de ratos, sendo denominada de pump-1 

(putative metalloproteinase) devido à similaridade com a estromelisina-1 e as colagenases 

(WIELOCKX; LIBERT; WILSON, 2004). Esta MMP é normalmente expressa por células 

epiteliais da pele, epitélio juncional gengival, glândulas salivares, pâncreas, fígado, mama, 

intestino, trato urogenital, pulmões e outros tecidos, injuriados ou não (LIU et al., 2002; 

BURKE, 2004; UITTO et al., 2002; TILAKARATNE et al., 2009).  

O gene que codifica a MMP-7 encontra-se na região 11q21-23 dentro do cluster 

gênico das MMPs (KNOX et al., 1996; WIELOCKX; LIBERT; WILSON, 2004). Em nível dos 

promotores deste gene, a expressão da MMP-7 pode ser regulada por fatores 

transcricionais, tais como o complexo β-catenina/Tcf/LEF dentro da via de sinalização Wnt 

que, adicionalmente, medeia a transcrição de outros genes como os das proteínas c-myc, 

ciclina D1 e fibronectina (CRAWFORD et al., 2001; LIU et al., 2002; SAEKI et al., 2002; 

OLOUMI; MCPHEE; DEDHAR, 2004; YAN; BOYD, 2007). Em estudo da estrutura 

tridimensional da MMP-7, Marchenko et al. (2001) concluíram que, devido à maior 

disposição de cargas iônicas positivas na sua superfície, a MMP-7 parece existir na forma 

de monômero proteico solúvel. Outra observação destes autores neste trabalho foi a de que 

o sítio catalítico da MMP-26 é mais estreito que o da MMP-7. 

Na tumorigênese, a MMP-7 é expressa tanto por neoplasias benignas como 

malignas, particularmente, aquelas de origem no epitélio glandular do cólon, mama, 

próstata, estômago, pâncreas, boca e glândulas salivares (BIRKEDAL-HANSEN et al., 2000; 

CRAWFORD et al., 2001; LIU et al., 2002; OLOUMI; MCPHEE; DEDHAR, 2004; AMORIM, 

2004; HARRELL et al., 2005; WANG; REIERSTAD; FISHMAN, 2006; BARROS, 2006; 

NASCIMENTO, 2006; TILAKARATNE et al., 2009). Em reforço ao exposto, diversas 

abordagens experimentais com camundongos knock-out ou knock-in para a MMP-7 têm se 

relacionado ao desenvolvimento de adenomas intestinais e hiperplasias e cânceres das 

mamas (STERNLICHT; WEBER, 2001; EGEBLAD; WEBER, 2002).   



Ii et al. (2006) citam que a MMP-7 tem papel primordial dentro da tumorigênese, pois 

é capaz de degradar componentes MEC e não-MEC que geram produtos que estão direta 

ou indiretamente relacionados ao crescimento, apoptose, angiogênese e invasão tumorais. 

Como principais exemplos citam: 1) a proteólise da IGFBP-1 pela MMP-7 leva a um 

aumento na bioviabilidade dos IGFs, resultando em maiores taxas de proliferação celular; 2) 

a clivagem do FasL em sua forma solúvel aumenta a apoptose das células adjacentes às 

células tumorais, que ao perder este ligante de sua membrana, tornam-se resistentes à 

apoptose mediada pelo Fas; e 3) a MMP-7 converte a E-caderina, uma importante molécula 

de adesão intercelular, a sua forma solúvel que promove a invasão tumoral. 

Vários estudos têm buscado avaliar a relação entre a MMP-7 e fatores transcricionais 

em diversos tumores (CURRAN; MURRAY, 2000; GEORGE; DWIVEDI, 2004). Crawford et 

al. (2001) afirmam que a associação entre as expressões da MMP-7 e β-catenina não é 

observada em todos os casos de adenomas intestinais que sofreram ou não transformação 

para adenocarcinomas cólon-retais, pois a elevada expressão da β-catenina não leva 

necessariamente à ativação do gene desta matrilisina. Já Saeki et al. (2002) observaram 

significativa correlação entre a MMP-7 e os níveis de β-catenina em carcinomas esofágicos. 

Adversamente, Amorim (2004), ao avaliar a expressão imuno-histoquímica das matrilisinas e 

β-catenina em CEO de língua, não encontrou associação significativa entre nenhuma destas 

proteínas, mesmo naqueles casos exibindo metástase tumoral. 

Em carcinomas epidermóides da cabeça e pescoço, Birkedal-Hansen et al. (2000) 

encontraram expressiva imunomarcação para a MMP-7 nas células malignas, com fraca 

marcação nos tecidos normais adjacentes. Todavia, Amorim (2004) observou que os 

carcinomas epidermóides de língua exibem forte positividade para a MMP-7, embora não só 

em praticamente todas as áreas neoplásicas, como também no epitélio de revestimento 

mucoso, no epitélio glandular ductal e em células musculares estriadas esqueléticas 

normais, adjacentes à neoplasia. 

Ao considerarem as diferenças clínicas e biológicas entre o CEO e o carcinoma 

verrucoso oral (CVO), Impola et al. (2004) avaliaram se tais diferenças teriam relação com o 

padrão de expressão imuno-histoquímica das MMPs nestes tumores. Seus resultados 

demonstraram que os CVOs exibiram níveis baixos de expressão das MMPs-3, -7, -9, -12 e 

-13 quando comparados aos CEOs e que a MMP-26 foi expressa tanto por ceratinócitos dos 

CVOs como dos CEOs. Estes autores concluíram que a ausência da expressão epitelial das 

MMPs-7, -9 e -12 pode servir como um marcador de bom prognóstico para os carcinomas 

não-invasivos. No ano seguinte, este mesmo grupo de autores provou haver relação entre o 

aumento da expressão das MMPs-7 e -13 e a perda de expressão da MMP-19 e da proteína 

p16 com a progressão maligna de feridas crônicas das pernas (IMPOLA et al., 2005). 



Em busca de biomarcadores que pudessem predizer a aquisição do fenótipo de 

invasão pelas células malignas do CEO e que permitissem a distinção diagnóstica entre 

displasias epiteliais oral, carcinoma in situ (CIS) e CEO, Tilakaratne et al. (2009) avaliaram a 

expressão imuno-histoquímica das MMPs-1, -2 e -7 e perlecana, que é a molécula da MEC 

que serve de reservatório para a MMP-7. Dentre seus mais importantes resultados, estes 

autores observaram que a forte imunoexpressão da MMP-7 nas displasias epiteliais situou-

se nas camadas parabasais, enquanto que nos CIS esta forte expressão ocorreu em toda 

espessura epitelial e nos CEOs a expressão foi reduzida nas células malignas, sendo, 

interessantemente, visualizada em células estromais, tais como fibroblastos e células 

inflamatórias. Este perfil de imunoexpressão da MMP-7 foi similar ao observado para a 

perlecana e, por esta razão, os autores acreditam que a dinâmica da expressão desta 

matrilisina parte da alta expressão nas células displásicas e do CIS para a indução de 

expressão estromal, após as células do CEO adquirirem o fenótipo de invasão. Assim, 

concluíram que a expressão da MMP-7 e da perlecana pode servir como uma ferramenta 

diagnóstica preditiva de lesões epiteliais borderlines. 

 

2.2.2 MMP-9 

 

De acordo com Barros (2006), a MMP-9 (gelatinase B) e a MMP-2 (gelatinase A) 

constituem o grupo de MMPs chamado de gelatinases, devido à capacidade de degradarem 

os vários tipos de colágenos desnaturados, também conhecidos como gelatinas. 

O gene que codifica a MMP-9 não faz parte do conservado cluster dos genes das 

MMPs, situando-se, nas regiões 20q11.2-q13.1 (NAGASE; VISSE; MURPHY, 2006). A 

expressão da MMP-9, que tem 92 kDa de peso molecular, é mais restrita que a da MMP-2, 

sendo induzida durante o desenvolvimento, remodelação e reparo tecidual e angiogênese e 

durante a invasão tumoral (WESTERMARCK; KÄHÄRI, 1999; STAMENKOVIC, 2000; 

BERGERS et al., 2000; STERNLICHT; WEBER, 2001).  

Na estrutura molecular das gelatinases encontram-se além dos domínios básicos das 

MMPs, três domínios repetidos similares à fibronectina do tipo II que são inseridos dentro do 

domínio catalítico, em proximidade ao íon zinco, e conferem a especificidade de ligação às 

gelatinas, colágenos e laminina (WESTERMARCK; KÄHÄRI, 1999; CURRAN; MURRAY, 

2000; JOHANSSOM; AHONEN; KÄHÄRI, 2000; VISSE; NAGASE, 2003; KERKELÄ; 

SAARIALHO-KERE, 2003; FOLGUERAS et al., 2004). Além destes, na região C-terminal é 

encontrado um domínio hemopexina, que segundo Sternlicht e Weber (2001) está 



relacionado à ligação aos TIMPs e a alguns substratos e ainda à ativação pericelular da 

MMP-2.  

A MMP-9 é ativada extracelularmente pelas MMPs-2, -3, -7 e -13 e pela plasmina 

(STERNLICHT; WEBER, 2001; KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003; FOLGUERAS et al., 

2004). No quadro 2 são listados os principais substratos MEC e não-MEC das gelatinases, 

assim como quais são as proteases ativadas pelas mesmas. 

 

Gelatinases  

Substratos  

(MEC e não-MEC) 

Pró-MMPs 

Gelatinase A 

(MMP-2) 

gelatinas, nidogênio, colágenos I, II, III, IV, V, VII e 

X, laminina-5, fibronectina, tenascina, fibrilina, 

fibrina, fibrinogênio, osteonectina, agrecana, 

vitronectina, decorina, proteína mielínica básica, 

plasminogênio, α2-macroglobulina, IGFBP, pré-

TNF, pró-TGF-β, α1-PI e interleucina-1β. 

MMP-1 

MMP-2 

MMP-9 

MMP-13 

 

Gelatinase B 

(MMP-9) 

 

gelatinas, colágenos I, IV, V, VII, XI e XIV,  

nidogênio, laminina, elastina, fibrilina, 

osteonectina, agrecana, fibronectina, vitronectina, 

decorina, proteína mielínica básica, α2-

macroglobulina, plasminogênio, IGFBP, pré-TNF, 

pró-TGF-β, interleucina-1β, e α1-PI. 

MMP-2 

MMP-9 

MMP-13 

Quadro 2 – Substratos e pró-MMPs ativadas pelas gelatinases 

 

Legenda: IGFBP-1 – proteína-1 de ligação ao fator de crescimento semelhante à insulina; 

pré TNF-α – precursor do fator de necrose tumoral; pró-TGF-β – forma inativa do fator de 

transformação do crescimento; α1-PI – inibidor da proteinase-α1. Fontes: Adaptado de 

Sternlicht, Werb (2001) com informações adicionais de Westermarck, Kahäri (1999), 

Stamenkovic (2000), Johanssom, Ahonen, Kahäri (2000), Kerkelä, Saarialho-Kere (2003), 

Visse, Nagase (2003) e Folgueras et al. (2004). 

 

Várias pesquisas têm demonstrado que as gelatinases são hiperexpressas em 

diversos tipos de neoplasias humanas (BERGERS et al., 2000; ZHANG et al., 2003; 

ZHANG, L. et al., 2004; BAKER et al., 2006; RIBEIRO et al., 2009), particularmente os da 

região de cabeça e pescoço (YOSHIZAKI et al., 2001; FRANCHI et al., 2002; TSAI et al., 

2003; GUTTMAN et al., 2004; BARROS, 2006). De acordo com diversos autores, esta 

elevada expressão das gelatinases nos tumores pode ser decorrente da sua capacidade de 



degradar os componentes das membranas basais, tais como o colágeno IV e laminina, que 

são a barreira inicial para a invasão e metástase das células malignas (THOMAS; LEWIS; 

SPEIGHT, 1999; MIRANDA, 2002; KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003; ROBINSON et al., 

2003; BARROS, 2006; BAKER et al., 2006; ZHANG et al., 2009). 

Estudos com animais transgênicos realçaram a importância das gelatinases no 

desenvolvimento dos tecidos e na progressão tumoral (ITOH et al., 1998; BERGERS et al., 

2000; STERNLICHT; WEBER, 2001; KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003). Como 

exemplo, tem-se os trabalhos do Itoh et al. (1998) e do Bergers et al (2000), onde o primeiro 

grupo de autores demonstrou que camundongos knock-out para a MMP-2 apresentavam 

reduzidas taxas de crescimento tumoral, angiogênese e metástase, e nos resultados do 

segundo grupo tanto camundongos knock-out para a MMP-2 como os para a MMP-9 

exibiram reduzido crescimento tumoral do pâncreas, além de a ablação da produção da 

MMP-9 nestes animais estar relacionada com severos prejuízos na angiogênese destes 

tumores. 

Franchi et al. (2002) avaliaram em 43 casos de carcinomas da região de cabeça e 

pescoço a expressão imuno-histoquímica das MMPs-1, -2 e -9 e correlacionaram a mesma 

a outros marcadores relacionados ao crescimento, angiogênese e metástase tumoral. 

Dentre seus principais resultados, encontraram que as expressões das MMP-2 e -9 foram 

similares, enquanto a da MMP-1 foi mais alta. Entretanto, apenas a superexpressão tumoral 

da MMP-9 pode ser estatisticamente correlacionada aos altos níveis de expressão da 

proteína supressora de tumor p53, à microdensidade vascular e à atividade das enzimas 

óxido nítrico sintase induzível (inducible nitric oxide synthase; iNOS) e monofosfato de 

guanosina cíclica (cyclic guanosine monophosphatate; cGMP). 

Tsai et al. (2003) avaliaram através de imuno-histoquímica e zimografia a expressão 

das MMP-2 e -9 em 30 casos de CEO. Os resultados imuno-histoquímicos demonstraram 

elevada expressão de ambas as gelatinases em determinados clusters tumorais e as 

culturas de células derivadas destes tumores também produziram elevados índices 

zimográficos para estas MMPs quando comparados aos níveis de expressão por culturas de 

ceratinócitos normais da mucosa oral. Ademais, conseguiram inibir in vitro a produção 

destas MMPs por meio de inibidores da proteinase C, tais como o H7 e staurosporine, que 

num futuro podem ser utilizados na tentativa de melhorar o prognóstico dos pacientes com 

câncer oral. 

Na tentativa de elucidar o significado funcional da expressão das gelatinases, 

Robinson et al. (2003) analisaram, através de zimografia, testes de motilidade em matrigel e 

transplante ortotópico em camundongos transgênicos atímicos, linhagens celulares 



provenientes de CEOs e mucosa oral normal. De seus resultados, observaram que a 

expressão das gelatinases foi heterogênea nas linhagens tumorais, enquanto que as 

linhagens celulares normais exibirem níveis de expressão mais baixo da MMP-2 e mais alto 

da MMP-9 quando comparado com as linhagens do CEO. Entretanto, as linhagens que 

exibiram altos níveis de ambas as gelatinases apresentaram maior grau de invasão e 

motilidade no matrigel. Ademais, após transplante nos camundongos, apenas as linhagens 

tumorais foram capazes de gerar tumores metastáticos, mas a metástase não se 

correlacionou aos níveis de expressão das gelatinases in vitro. Em conclusão, acreditam 

que as diferenças encontradas entre os resultados in vitro e in vivo denotam a complexidade 

do entendimento das funções biológicas das metaloproteinases estudadas. 

Na busca por marcadores biológicos do carcinoma epidermóide oral de língua, 

Guttman et al. (2004) avaliaram a expressão imuno-histoquímica da MMP-9, do TIMP-1 e 

dos marcadores angiogênicos CD34 e fator VIII em 23 casos de CEL. Como resultados, 

observaram que a MMP-9 exibiu alta expressão em aproximadamente 60.9% dos casos, 

embora este resultado não tenha exibido correlação estatisticamente significativa com os 

parâmetros de agressividade tumoral baseados no TNM. Neste trabalho, apenas os 

marcadores angiogênicos, relacionados à microdensidade vascular, provaram ser úteis na 

predição do comportamento biológico do carcinoma epidermóide de língua. 

Barros (2006) avaliou a expressão imuno-histoquímica das MMPs-1, -2, -7, -9 e -26 

em 15 espécimes de CEO de lábio inferior e em 15 de língua. A autora observou que a 

expressão destas MMPs ocorreu preferencialmente nas células localizadas no front de 

invasão tumoral e que os tumores de língua exibiram maiores escores de imunomarcação 

que aqueles em lábio inferior, com diferença estatisticamente comprovada para a MMP-9. 

Ao se comparar a gradação histológica dos tumores, encontrou que nos tumores de alto 

grau de malignidade as expressões das MMPs-7, -26, -1 e -9 foram maiores que naqueles 

de baixo grau. Como conclusões, a autora atribui às MMPs, particularmente a -9, um 

importante papel na invasão tumoral dos carcinomas de língua em comparação aos de 

lábio. 

 Baker et al. (2006) compararam as concentrações teciduais das MMPs-1, -3, -2 e -9 

e dos TIMPs-1 e -2 entre amostras de CEO e de mucosa oral normal, através de 

imunoensaios (ELISA), ensaios de atividade enzimática das gelatinases e de hidrólise 

fluorescente de substrato. Como principais resultados, estes autores observaram que as 

concentrações de todas as MMPs estudadas foram significativamente mais altas nos casos 

de CEO que nas amostras de tecido normal, havendo relação com parâmetros 

clinicopatológicos, tais como o estadiamento T e N do TNM, diferenciação histopatológica 

dos tumores e nível de envolvimento dos nodos linfáticos. Relação inversa foi encontrada 



para os TIMPs, que foram relacionados aos tumores com melhor diferenciação 

histopatológica e menor agressividade clínica. Assim, puderam concluir que o balanço entre 

MMPs e TIMPs de fato controla a degradação tecidual em cada estágio da invasão tumoral 

e metástase. 

 Considerando que vários trabalhos têm demonstrado haver relação entre os níveis 

de expressão da MMP-2 e MMP-9 e a invasão, metástase e angiogênese nos carcinomas 

epidermóides de língua, Heikkilä et al. (2006) analisaram a capacidade dos peptídeos 

antigelatinolíticos (CTT1 e CTT2) em culturas de células de CEL (HSC-3) e em 

camundongos transplantados com esta mesma linhagem celular. Estes autores verificaram 

ocorrer inibição de toda atividade das gelatinases, resultando numa diminuição significativa 

da invasão e migração da linhagem celular estudada. Nos estudos in vivo, observaram que 

o peptídeo CTT2 reduziu a microdensidade vascular e claramente melhorou a sobrevida dos 

camundongos transplantados. Por fim, concluem que os peptídeos inibidores da MMP-2 e 

MMP-9 podem servir como ferramentas terapêuticas moleculares para o tratamento 

adjuvante do carcinoma epidermóide de língua. 

 

2.3 Carcinoma epidermóide oral, genética e MMPs 

 

Segundo Kumar, Abbas e Fausto (2005), uma revelação surpreendente advinda do 

sequenciamento do genoma humano é a de que a notável diversidade dos seres humanos é 

codificada em torno de 0.1% do DNA (cerca de 3 milhões de pares de bases), pois dois 

indivíduos diferentes compartilham, em média, aproximadamente 99.9% das suas 

sequências de DNA. Adicionalmente, citam que muito provavelmente os segredos da 

predisposição para doenças e para a resposta a agentes ambientais e a drogas deve residir 

nestas regiões variáveis.  

Apesar da importância dos fatores extrínsecos e hábitos deletérios relacionados à 

carcinogênese oral, um número relativamente baixo de pessoas expostas a tais fatores irão 

desenvolver o câncer oral. Assim, parece que a susceptibilidade genética individual tem 

papel fundamental no desenvolvimento deste tipo de câncer (ROSE et al., 2000; DEMANT, 

2003; HOULSTON; PETO, 2004; ZHANG et al., 2005; SATHYAN et al., 2006). Ademais, O-

charoenrat e Khantapura (2006) acreditam que as estratégias de prevenção e tratamento do 

câncer serão extremamente influenciadas quando for possível identificar na população 

aqueles indivíduos considerados de risco ao desenvolvimento desta doença.  

Nagpal e Das (2003) afirmam que o câncer envolve uma série de passos sequenciais 

distintos caracterizados pelo acúmulo cadencial de defeitos genéticos seguidos por uma 



expansão clonal anômala. Para estes autores, um fator preponderante ao estabelecimento 

do câncer decorre da instabilidade genética que medeia o genoma e que refletiria per si a 

propensão e a susceptibilidade da aquisição de alterações carcinogênicas múltiplas. Eles 

ressaltam que esta instabilidade genética pode ser herdada ou adquirida. 

De acordo com Rose et al. (2000), as alterações genéticas podem resultar em 

anormalidades que podem ser visualizadas em nível cromossômico ou apenas em nível da 

estrutura molecular do DNA e de sua consequente expressão através de técnicas de 

citogenética, biologia molecular e proteômica, respectivamente. Alguns destes estudos 

evidenciaram que as mutações em oncogenes e genes supressores de tumores 

compreendem o passo inicial para o desenvolvimento de malignidades (HART, 2004; 

TURNBULL; HODGSON, 2005; DOUCAS; BERRY, 2006; EVANS, 2007; HARRINGTON, 

2007).  

O grupo dos oncogenes, que se relaciona ao controle positivo da proliferação celular, 

é representado por genes que codificam fatores de crescimento, receptores para fatores de 

crescimento, transdutores de sinalização intracelular, fatores de transcrição, reguladores do 

ciclo celular e apoptose. Já no grupo dos genes supressores de tumor encontram-se 

aqueles genes que codificam proteínas capazes de regular negativamente a proliferação 

celular, tais como a p53 (ROSE et al., 2000; HART, 2004; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005; 

TURNBULL; HODGSON, 2005; DOUCAS; BERRY, 2006; EVANS, 2007; HARRINGTON, 

2007). 

Vários estudos têm fornecido a informação de que regiões cromossômicas 

frequentemente perdidas no câncer oral são a 3p, 4q, 5q21-22, 8p21-23, 9p21-22, 11q13, 

11q23, 13q, 14q, 17p, 18q e 22q e estas áreas apresentam relação com vários oncogenes e 

genes supressores de tumor, tais como o p16, APC (adenomatous polyposis coli gene) e 

p53, que, respectivamente, têm suas expressões alteradas nos cânceres orais em cerca de 

70, 50 e 40% dos casos (NAGPAL; DAS, 2003; SCULLY; BAGAN, 2009; BAGAN; SCULLY, 

2009).  

Califano et al. (1996) descreveram um modelo de progressão de alterações 

genéticas que culminariam com a formação dos carcinomas da região de cabeça e pescoço. 

Estes autores investigaram, através da análise de marcadores de microssatélites baseada 

na PCR, 87 lesões malignas e benignas da cabeça e pescoço. Seus resultados mostraram 

que as perdas cromossômicas progrediram da seguinte forma: as células da mucosa normal 

sofreriam perdas no lócus 9p dando origem a lesões hiperplásicas, que após perdas nos loci 

3p e 17p passariam a uma displasia, que com a adição de perdas 11q, 13q e 14q 

originariam o carcinoma in situ, que após novas perdas nas regiões 5p, 8 e 4q adquiririam o 



fenótipo de câncer invasivo. Estas perdas cromossômicas relacionam-se a genes 

supressores tumorais, tais como a p16 (9p21), p53 (17p) e retinoblastoma (13q), e a 

oncogenes como a ciclina D1 (11q13). Entretanto, concluíram que o acúmulo destas perdas 

era mais importante que a sua ordem de aparecimento nas células alteradas.  

Carinci et al. (2005), através do uso da tecnologia de microplacas de cDNA (cDNA 

microarrays), puderam identificar a expressão diferencial de 270 e 181 genes entre 

amostras de mucosa oral normal e displasias epiteliais moderadas e severas, 

respectivamente. Neste trabalho, estes genes diferenciais codificam proteínas relacionadas 

às funções de antioxidação metabólica, reparo do DNA, modulação da resposta inflamatória, 

mobilidade e adesão celular, degradação da matriz extracelular e regulação do ciclo celular.  

Gonzalez et al. (2003) afirmam que a descoberta de biomarcadores que possam ser 

utilizados na prevenção e como alvo da terapia antitumor tem relevante importância, pois as 

modalidades de tratamento atual dos carcinomas da região de cabeça e pescoço não têm 

melhorado a sobrevida dos pacientes. Assim, estes autores, através da análise por 

microplacas de DNA, cultura de células, RT-PCR (reverse transcryptase-Polimerase chain 

reaction) e imuno-histoquímica, buscaram avaliar a expressão gênica diferencial entre 

amostras de carcinomas da cabeça e pescoço e de espécimes teciduais normais. A partir de 

seus resultados, conseguiram identificar e confirmar a expressão diferencial de nove genes 

entre as amostras estudadas. Os genes superexpressos foram o periostin e o ABCG1 e os 

sub-regulados foram o da calgranulina B (CAGB), do CD24, do inibidor linfoepitelial do tipo 

Kazal (LEKTI), da proteína 185 de ligação ao zinco (ZNF-185), da transglutaminase-3 

(TGM3), do fator homólogo ao ETS (EHF) e do headpin. 

Resultados similares foram encontrados por Somoza-Martín et al. (2005) ao 

avaliarem o perfil de expressão gênica diferencial entre casos de CEO e amostras de 

mucosa oral normal. Neste trabalho, que também se utilizou da tecnologia de microplacas 

de cDNA, foi observado que dos 3.757 genes analisados, 322 (8.6%) estavam 

significativamente superexpressos nos CEOs mas não no tecido normal, enquanto que 104 

(2.8%) tiveram sua expressão diminuída no tecido neoplásico mas não no normal. 

Adicionalmente, as funções dos genes superexpressos relacionavam-se principalmente ao 

metabolismo proteico, transdução/efetuação/modulação intracelular, fatores de transcrição e 

receptores celulares, enquanto que os genes sub-regulados enquadravam-se nestas 

mesmas funções mais o transporte intracelular de proteínas. 

Considerando-se o perfil de expressão gênica do carcinoma epidermóide de língua, 

Rentoft et al. (2009) avaliaram a expressão de 502 genes relacionados ao câncer em 24 

casos de CEL em  pacientes com idade menor que 40 anos (14 casos), em pacientes com 



idade acima dos 40 anos (10 casos) e em 9 amostras de tecido normal proveniente da 

língua através de microplacas de cDNA, PCR real-time quantitativa e imuno-histoquímica. 

Dentre seus principais resultados, estes autores observaram que houve expressão gênica 

diferencial de 126 genes independente da idade entre as amostras de CEL e as de tecido 

normal. Adicionalmente, os autores puderam subdividir os casos de CEL em três grupos, 

com relação à expressão diferencial dos genes de reparo de DNA. Esta subdivisão exibiu 

correlação com a resposta tumoral à radioterapia, pois o grupo de alta expressão dos genes 

de reparo do DNA apresentou baixa resposta a esta modalidade terapêutica. 

Estilo et al. (2009) propuseram-se identificar possíveis genes que pudessem servir 

como biomarcadores do carcinoma epidermóide de língua através da tecnologia das 

microplacas de cDNA e PCR real-time. A análise de 20 casos de CEL e de amostras de 

tecido normal considerou o estadiamento tumoral e o nível de envolvimento dos linfonodos 

cervicais. Como resultados, não foi possível separar os pacientes por análises de cluster 

gênico, entretanto, 77 genes foram diferentemente expressos ao se comparar as amostras 

de CEL e as de tecido normal. O gene mais superexpresso foi o da MMP-1, mas apenas os 

genes GLUT3, HSAL2 e PACE4 obtiveram correlação com a profundidade de invasão, 

tamanho do tumor, estadiamento patológico, recidiva, tempo de sobrevida e livre-de-doença. 

No campo dos estudos moleculares, atualmente tem-se buscado avaliar se o grande 

número de polimorfismos genéticos encontrados no genoma humano pode estar relacionado 

a diferenças de expressão protéica capaz de alterar o fenótipo celular e/ou tecidual, 

aumentando ou não o risco de desenvolvimento de vários distúrbios, condições e doenças 

de natureza variada, tais como as doenças cardiovasculares (ZHANG et al., 1999; HENNEY 

et al., 2000; JORMSJÖ et al., 2001), neoplasias benignas (TAKEMURA et al., 2006) e 

malignas (GHILARD et al., 2003; MIAO et al., 2003; YU et al., 2004; GRIEU; LI; 

IACOPETTA, 2004; ZHOU et al., 2004; ZHANG, X. et al., 2004; ZHANG et al., 2005; ZHOU 

et al., 2005; HU et al., 2005; LI Y. et al, 2006; ELANDER; SÖDERKVIST; FRANSÉN, 2006; 

LIN et al., 2004; TU et al., 2007), dentre outras. 

Segundo Ye (2000), Loos e John e Laine (2005) e Kim e Misra (2007) o polimorfismo 

genético é uma variação comum em determinada sequência nucleotídica de DNA, com no 

mínimo duas variantes (alelos) estruturais que se apresentam na população com frequência 

maior que 1%, podendo ou não resultar em alterações fenotípicas, uma vez que ocorre tanto 

em regiões codantes como não-codantes do genoma. Dentre os inúmeros tipos de 

polimorfismos do DNA, os polimorfismos de nucleotídeo único ou SNPs encontram-se 

uniformemente distribuídos pelo genoma, sendo a forma mais comum de variação no DNA 

do genoma humano (YE, 2000; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005; KIM; MISRA, 2007). 



Os SNPs são bialélicos, ou seja, apresentam apenas duas variantes estruturais para 

um dado local dentro de qualquer parte do genoma de uma população. Consequentemente, 

os SNPs podem fazer parte de éxons, íntrons e regiões intergênicas. Entretanto, apenas 1% 

dos SNPs ocorre em regiões codantes, o que obviamente pode alterar o produto final da 

expressão gênica e originar um fenótipo relacionado ou não a uma doença ou a um maior 

ou menor risco em desenvolvê-la (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005; KIM; MISRA, 2007). 

Atualmente, dentre outras plataformas, encontra-se disposto no site do Pubmed 

Central < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=snp > uma interface para um banco 

de dados referentes aos SNPs que é atualizado constantemente. Neste site, até o presente 

momento, encontram-se disponíveis cerca de mais um milhão de arquivos referentes aos 

diversos polimorfismos genéticos do tipo SNP do genoma humano e de outros seres vivos. 

Esta base de dados faz relação com inúmeras outras dentro do mesmo site, tais como a do 

PUBMED, PROTEIN, NUCLEOTIDE, TAXONOMY, OMIM, GENE, UNI GENE, UNI STS, 

STRUCTURE e PMC (KIM; MISRA, 2007).  

Outra plataforma completa e extremamente versátil para o estudo dos SNPs é a 

SNAP < http://snap.genomics.org.cn/ >. Dentro da mesma, que foi desenvolvida e descrita 

por Li et al. (2007), o usuário pode obter informações gratuitas sobre até então todos os 

SNPs descritos na literatura para o genoma humano, além de, através de ferramentas de 

bioinformática, poder desenhar os primers (oligonucleotídeos) necessários para a iniciação 

da reação em cadeia da polimerase (PCR) que resultará na amplificação de uma sequência 

específica de DNA da amostra que será flanqueada pelos primers reverse e forward. 

Dos tipos de SNPs existentes, os polimorfismos de comprimento de fragmentos de 

restrição (restriction fragment length polymorphisms; RFLPs) são um grupo caracterizado 

pelas variações no padrão de clivagem dado por enzimas de restrição, resultando em 

fragmentos de comprimentos diferentes, que constituem alelos co-dominantes em um lócus 

específico de DNA. Entretanto, vale ressaltar que um RFLP pode surgir não só de 

alterações de um único nucleotídeo nos sítios de clivagem de uma determinada enzima de 

restrição, como também de deleções ou inserções de DNA neste mesmo lócus (KINANE; 

HART, 2003; ALBERTS et al., 2009). 

Os RFLPs são considerados, assim como outros tipos de polimorfismos, marcadores 

genéticos úteis na delimitação de mapas de ligação, necessários para o enquadramento, por 

exemplo, de um determinado gene em um distúrbio genético complexo. Entretanto, tal 

análise só tem real utilidade quando determinado polimorfismo apresenta-se com alta 

frequência na população, de modo que exista elevada probabilidade de os pais de um 

http://snap.genomics.org.cn/


indivíduo carregar marcadores diferenciáveis (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005; ALBERTS 

et al., 2009). 

A descoberta de que em muitos polimorfismos havia sítios de reconhecimento para 

clivagem por enzimas de restrição permitiu a definição e ampla aplicabilidade dos RFLPs em 

diversos estudos. Entretanto, muitos polimorfismos não apresentam tais sítios e, assim, 

novas técnicas de biologia molecular ou adaptações das mesmas foram surgindo com a 

finalidade de ser possível avaliar todo e qualquer tipo de polimorfismo independente dele 

possuir ou não sítios para enzimas de restrições. Assim, por esta razão, o termo RFLP tem 

entrado em desuso (YE, 2000; KIM; MISRA, 2007).  

Como exemplo de variações técnicas para o estudo de SNPs, tem-se a análise de 

sítio de restrição introduzido por um dos primers da PCR (primer-introduced restriction 

analysis-Polymerase chain reaction; PIRA-PCR), que gera RFLPs artificiais no produto da 

amplificação por PCR através de um mismatch (par de bases não-complementares dentro 

da sequência nucleotídica das fitas de DNA) que é introduzido próximo da terminação 3´ da 

sequência nucleotídica do primer mais próximo à mutação de interesse (HALIASSOS et al., 

1989; JACOBSON; MOSKOVITS, 1991; KE; COLLINS; YE, 2001). Alguns sites, tais como o 

< http://cedar.genetics.soton.ac.uk/public_html/primer2.html >, disponibilizam programas 

gratuitamente que permitem facilmente o desenho de primers que se utilizam do conceito 

acima (KE; COLLINS; YE, 2001). 

Dong et al. (2008) analisaram sistematicamente 161 meta-análises e estudos de 

associação gênica com a finalidade de avaliar o progresso do entendimento sobre a 

susceptibilidade genética ao câncer. Nos trabalhos selecionados por estes autores, em 18 

sítios anatômicos foram identificados 99 genes que foram alvo de investigações. A principal 

conclusão destes autores foi a de que cerca de 1/3 das associações genéticas estudadas 

apresentaram significância estatística, sendo as mesmas em geral relacionadas a genes 

que codificam enzimas do metabolismo humano.  

A partir de metodologia similar, Hiyama et al. (2008) e Hopkins et al. (2008) 

investigaram vários estudos de associação entre polimorfismos gênicos e o risco para o 

desenvolvimento do câncer da cabeça e pescoço. No trabalho do Hiyama et al. (2008) foram 

analisados 221 artigos, onde os genes mais estudados foram o GSTM1 (glutathione S-

transferase M1 gene), GSTT1 (glutathione S-transferase theta 1 gene), GSTP1 (glutathione 

S-transferase pi gene) e p53, sendo encontrada após meta-análise significância estatística 

para a associação entre polimorfismos nos genes GSTM1, ALDH2 9 (aldehyde 

dehydrogenase 2 family gene), p53 e EPHX1 (epoxide hydrolase 1 gene) e o 

desenvolvimento do câncer da cabeça e pescoço.  

http://cedar.genetics.soton.ac.uk/public_html/primer2.html


Já na pesquisa do Hopkins et al. (2008), após ampla revisão de literatura, os autores 

observaram que os polimorfismos nos genes XRCC1 (x-ray repair complementing defective 

repair in Chinese hamster cells 1 gene), FGFR (fibroblast growth factor receptor gene) e 

CCND1 (cyclin D1 gene) foram os mais consistentemente associados ao prognóstico do 

câncer da cabeça e pescoço, embora a maioria dos trabalhos tenha revelado resultados 

conflitantes e metodologicamente duvidosos. 

Ao se considerar a matriz extracelular como um modulador ativo de diversas 

doenças humanas e animais, atualmente, vários trabalhos têm enfocado a possível 

influência que os diversos polimorfismos dos genes que codificam os constituintes da MEC 

podem exercer (YE, 2000). Neste tocante, estudos da associação entre os polimorfismos 

dos genes das MMPs e o risco de desenvolvimento e progressão do câncer têm permitido 

entender um pouco mais sobre a variabilidade da relação tumor-hospedeiro (YU et al., 2004; 

GRIEU; LI; IACOPETTA, 2004; ZHANG et al., 2005; AWAKURA et al., 2006; CAO; LI, 2006; 

II et al., 2006). Entretanto, em relação aos cânceres da região de cabeça e pescoço e, 

particularmente, da cavidade oral, poucos trabalhos têm sido endereçados a este tópico (LIN 

et al., 2004). 

De acordo com Zhang et al. (1999), o polimorfismo funcional do tipo SNP 

responsável pela substituição de um resíduo citosina para uma timina (C para T) e 

localizado na posição -1562 (rs3918242) afeta a transcrição do gene da MMP-9. Em seu 

trabalho, estes autores comprovaram que os indivíduos que carreiam o alelo T, tanto 

homozigotos (T/T) como heterozigotos (C/T), exibem um aumento de duas vezes na 

transcrição gênica da MMP-9 que aqueles indivíduos que não o portam. Neste mesmo 

trabalho, evidenciaram a relação entre este alelo e a severidade da doença aterosclerótica 

coronariana. 

Partindo-se desta observação anterior, Tu et al. (2007) estudaram a frequência do 

polimorfismo -1562C/T em 192 pacientes afetados pelo carcinoma epidermóide oral e em 73 

pacientes com fibrose submucosa oral (FSO), que faziam uso de produtos a base de areca. 

Seus resultados demonstraram que o polimorfismo estudado só estava associado a um 

maior risco para o desenvolvimento do CEO e/ou da FSO quando os pacientes eram jovens 

do sexo masculino. Ademais, observaram que o alelo T foi mais frequente nos pacientes 

mais idosos portadores do CEO localizados na mucosa jugal do que naqueles com este tipo 

de câncer em outra localização oral. 

 Recentemente, na tentativa de estudar fatores tumorais relacionados à 

angiogênese, trombose e inflamação, Vairaktaris et al. (2008) investigaram a frequência do 

polimorfismo funcional da MMP-9 (-1562C/T) em 152 pacientes com carcinoma epidermóide 



oral, comparando com resultados preliminares referentes à participação desta MMP nos 

eventos tumorais supracitados. Detectaram que a maioria dos pacientes portava o genótipo 

heterozigoto C/T, sendo ainda observada alta frequência para o alelo T, que está 

relacionado à hiperexpressão do gene da MMP-9. Resultados significativos foram 

encontrados principalmente para a frequência do alelo T nos pacientes dentro dos estágios 

iniciais do câncer oral e, assim, os autores concluíram que os indivíduos portadores deste 

alelo estão mais propensos ao desenvolvimento do câncer oral, particularmente nas suas 

fases iniciais.  

Estudos moleculares informaram que existem SNPs nas regiões promotoras do gene 

da MMP-7, ocasionando uma expressão diferencial desta MMP entre indivíduos diferentes 

(LI Y. et al., 2006; ZHANG et al., 2005). A partir da técnica de PCR-RFLP, Li Y. et al. (2006) 

demonstraram que o alelo -181G (rs11568818) se correlacionou significativamente com uma 

maior susceptibilidade ao desenvolvimento de cânceres ovarianos. Adicionalmente, Zhang 

et al. (2005), utilizando-se de mesma metodologia, encontraram significativa correlação 

entre o alelo -181G do gene da MMP-7 e um risco elevado para o desenvolvimento de 

carcinomas epidermóides do esôfago, adenocarcinomas gástricos e carcinomas pulmonares 

de células não-pequenas. 

Através de PCR-RFLP, Vairaktaris et al. (2007) analisaram a frequência de 

polimorfismos funcionais da MMP-7 em 159 europeus, entre alemães e gregos, acometidos 

pelo câncer oral. O SNP avaliado por estes autores foi o -181A/G. Como principais 

resultados, encontraram que o alelo G estava mais frequente nos pacientes com câncer que 

no grupo controle e esta diferença foi estatisticamente comprovada principalmente naqueles 

pacientes que estavam nos estágios iniciais do câncer oral. Os indivíduos heterozigotos 

(A/G) exibiram um elevado risco relativo (OR = 2.07; 1.17-3.67) para o desenvolvimento do 

câncer oral nos seus estágios iniciais. Assim, concluíram que a expressão do gene da MMP-

7 está principalmente envolvida nas fases iniciais da carcinogênese oral, fato este 

possivelmente relacionado aos efeitos antiangiogênicos que esta MMP pode exercer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO 

 

“O pessimista se queixa do vento, 

O otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas.” 

 

William Ward 



3 PROPOSIÇÃO 

  

O presente trabalho propôs-se a avaliar a frequência de polimorfismos nos genes da 

MMP-7 e MMP-9 em uma série de casos de carcinoma epidermóide de língua através da 

técnica PCR-RFLP. Foram investigadas as possíveis associações entre estes polimorfismos e 

as características clínicas (idade, sexo e presença de metástase) e patológicas (gradação 

histológica de malignidade e expressão imuno-histoquímica) dos casos estudados, a fim de 

identificar fatores relacionados ao desenvolvimento e progressão clinicopatológica desse tipo 

de neoplasia maligna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

“As pessoas duvidarão do que dizes, 

mas acreditarão no que fazes.” 

 

Lewis Cass 



4 MATERIAL E MÉTODOS 

  

4.1 Implicações éticas 

O presente trabalho foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN) sob o 

protocolo de número 82/2007 (ANEXO 1). 

 

 4.2 Caracterização do estudo 

O presente trabalho constitui-se de uma análise em secção transversal da frequência 

de polimorfismos nos genes das metaloproteinases da matriz extracelular-7 e -9 em uma 

série de casos de carcinoma epidermóide de língua.  

 

4.3 População 

 A população deste estudo foi representada pelos casos de carcinoma epidermóide 

de língua registrados, diagnosticados e armazenados nos arquivos do Hospital Doutor Luiz 

Antônio da Liga Norte-riograndense Contra o Câncer, do Hospital São Marcos na Cidade de 

Teresina-PI, do Laboratório de Patologia Clínica de João Pessoa-PB (LAPAC/PB) e do 

Hospital Napoleão Laureano em João Pessoa-PB.  

 

4.4 Amostra 

Foram selecionados para este trabalho, 71 casos de carcinoma epidermóide de 

língua. Além destes, sessenta casos de hiperplasia fibrosa inflamatória foram utilizados 

como controle. Como critérios de inclusão na amostra, foram considerados os seguintes: (1) 

quantidade suficiente de tecido neoplásico no bloco de parafina arquivado; e (2) condições 

de armazenamento do espécime em parafina. O cumprimento destes critérios teve como 

finalidade a obtenção de amostras viáveis para a confecção das lâminas para o estudo 

imuno-histoquímico e para a extração de DNA genômico com quantidade e qualidade 

satisfatórias para uso através das técnicas de biologia molecular que foram utilizadas neste 

trabalho.  

No quadro 3, encontram-se os dados referentes à distribuição da dispersão da 

amostra com relação à idade dos pacientes acometidos pelos carcinomas epidermóides de 

língua estudados. Nas figuras 1 e 2, visualizam-se, respectivamente, as informações 



referentes ao sexo dos pacientes e ao parâmetro clínico relativo à presença ou não de 

metástase.  

 

Descrição dos casos Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

padrão 

CEL 61.1 61 24 96 15.9 

CEL sem metástase 64.4 67 70 90 13.9 

CEL com metástase 56.1 57 24 96 17.7 

Quadro 3 - Distribuição dos casos de carcinoma epidermóide de língua (CEL) pela idade 

(em anos). 

 

 

 

 

Figura 1 - Distribuição dos casos de carcinoma epidermóide de língua 

com relação ao sexo. 

 

 



   

Figura 2 - Distribuição dos casos de carcinoma epidermóide de língua 

com relação à presença de metástase. 

 

4.5 Análise morfológica  

Esta análise foi realizada em cortes histológicos de 5 m de espessura, corados pela 

técnica de rotina da hematoxilina e eosina (H.E.), em lâminas confeccionadas no Laboratório 

de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral da UFRN, sob microscopia de luz. 

Em resumo, para execução desta técnica, os cortes histológicos foram desparafinizados e 

diafanizados em dois banhos de xilol por 15 minutos cada, reidratados em banhos de etanol 

em concentrações decrescentes por 3 minutos (álcool absoluto, 95°GL e 80°GL) e em água 

corrente por cinco minutos. Posteriormente, os cortes foram corados pela hematoxilina de 

Harris (10 minutos), lavados em água corrente (5 minutos), corados pela eosina (5 minutos) 

e banhados em etanol em concentrações crescentes por 3 minutos (álcool a 80°GL, 95°GL e 

absoluto) e em três banhos de xilol (3 minutos cada). A montagem das lâminas foi feita com 

resina permount® (Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ, USA) e lamínula.  

 Os aspectos referentes aos padrões de organização das células neoplásicas, assim 

como suas relações com o estroma tumoral, foram anotados com a finalidade de 

estabelecer a gradação histológica de malignidade para cada caso estudado, seguindo-se o 

sistema recomendado por Bryne (1998) para o front de invasão tumoral (quadro 4). 

 

 

 

 



Parâmetros 
Escores 

1 2 3 4 

Grau de 
ceratinização 

Altamente ceratinizado 

(+ de 50% das células) 

Moderadamente 
ceratinizado (20 a 

50% das células) 

Mínima ceratinização  

(5 a 20% das células) 

Nenhuma ceratinização 

(0 a 5% das células) 

Pleomorfismo 
celular 

Pouco (+ de 75% de 
células maduras) 

Moderado (50 a 

75% de células 

maduras) 

Intenso (25 a 50% de 
células maduras) 

Extremo (0 a 25% de 

células maduras) 

Padrão de 

invasão 

Bordas infiltrativas 

bem delimitadas 

Cordões, bandas 

e/ou trabéculas 

sólidas infiltrativas 

Pequenos grupos ou 
cordões celulares 
infiltrativos (n>15) 

Dissociação celular 
disseminada e 

pronunciada, em 
pequenos grupos e/ou 

individual (n<15) 

Infiltrado 
inflamatório 

Intenso Moderado Escasso Ausente 

Quadro 4 - Sistema de gradação de malignidade recomendado por Bryne (1998). 

 

Através do somatório dos escores obtidos em cada parâmetro, o escore total 

resultante foi interpretado, de acordo com a adaptação proposta por Miranda (2002) para este 

sistema de gradação, tal como se segue: baixo escore de malignidade - quando o resultado 

da soma dos escores encontrar-se entre 4 e 8 pontos; e alto escore de malignidade - quando 

o somatório for maior que 8 pontos. 

 

4.6 Estudo imuno-histoquímico 

4.6.1 Técnica imuno-histoquímica 

 Toda amostra selecionada, fixada em formol a 10% e incluída em parafina, foi 

seccionada com 3 μm de espessura e estendida em lâminas de vidro devidamente 

preparadas com adesivo à base de organosilano (3-aminopropyltrietroxisilano, Sigma 

Chemical CO, USA). Estes cortes histológicos foram corados pela técnica indireta da 

estreptavidina-biotina imunoperoxidase (LSAB + System – HRP; Dako, A/S, Glostrup, 

Dinamarca) utilizando-se os anticorpos monoclonais anti-MMP-7 e anti-MMP-9, sendo a 

diaminobenzidina o cromógeno (quadro 5). 

 



 

Clone 

 

Especificidade Fonte Diluição Recuperação Antigênica Incubação 

Ab-1(ID2) MMP-7 
Labvision 

Neo markers 
1:250 

Pepsina a 0,5% (pH 1.8), 

30 minutos em 

estufa a 37°C 

 

60 minutos 

2C3 MMP-9 Novocastra 1:80 

Citrato (pH 6.0) pelo  

método Pascal* por 

30 minutos 

Overnight 

(18 horas) 

Quadro 5 - Clone, especificidade, fonte e protocolo técnico dos anticorpos monoclonais 

específicos para a MMP-7 e -9. 

 

Legenda: * Dako, A/S, Glostrup, Dinamarca. 

 

 A desparafinização dos cortes foi realizada por meio de dois banhos em xilol durante 

10 minutos cada em temperatura ambiente; 

 Reidratação dos cortes em banhos de etanóis em concentrações decrescentes: 

álcool etílico absoluto I (5 minutos); álcool etílico absoluto II (5 minutos); álcool etílico 

absoluto III (5 minutos); álcool etílico 95° GL (5 minutos); e álcool etílico 80° GL (5 

minutos); 

 Imersão em solução de hidróxido de amônia a 10% por 10 minutos, com a finalidade 

de remoção do pigmento formólico; 

 Lavagem dos cortes em água corrente por 10 minutos e duas passagens por água 

destilada deionizada; 

 Recuperação antigênica (quadro 5); 

 Lavagem em água corrente por 10 minutos; 

 Imersão dos cortes em água destilada por duas vezes, com tempo de 5 minutos 

cada; 

  Duas incubações dos cortes, durante 10 minutos cada, em solução de peróxido de 

hidrogênio a 10 volumes, com a finalidade de remover a peroxidase endógena e 

assim reduzir a marcação de fundo; 

 Lavagem em água corrente durante 10 minutos; 



 Duas imersões em água destilada, com tempo de 5 minutos cada; 

 Duas passagens em solução Tween 20 a 1% em TRIS-HCl (Tris-hidroximetil-

aminometano; pH 7.4; Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA) por 5 minutos cada. 

 Incubação dos cortes com os anticorpos primários (quadro 5) diluídos em solução 

diluente Dako (Antibody diluent with background reducing components; Dako, A/S, 

Glostrup, Dinamarca); 

 Duas passagens em solução Tween 20 a 1% em TRIS-HCl (pH 7.4) por 5 minutos 

cada; 

 Incubação dos cortes com o anticorpo secundário (Biotinylated link universal, LSAB; 

Dako, A/S, Glostrup, Dinamarca) por 30 minutos à temperatura ambiente; 

 Duas passagens em solução Tween 20 a 1% em TRIS-HCl (pH 7.4) por 5 minutos 

cada; 

 Incubação com o complexo estreptavidina-biotina (System-HRP, LSAB; Dako, A/S, 

Glostrup, Dinamarca) durante 30 minutos à temperatura ambiente; 

 Lavagem com TRIS-HCl (pH 7.4); 

 Incubação em duas trocas de TRIS-HCl (pH 7.4) por 5 minutos cada; 

 Diluição de 0.025 a 0.30 mg de diaminobenzidina (3,3-diaminobenzidina; Sigma 

Chemical Co, St. Louis, MO, USA) em 100 ml de TRIS-HCl (pH 7.4), com posterior 

ativação pelo peróxido de hidrogênio a 10 volumes (120 µl) e aplicação imediata nos 

cortes por 2 minutos em câmara escura; 

 Lavagem em água corrente por 10 minutos, seguido por duas passagens em água 

destilada; 

 Contracoloração através de banho em hematoxilina de Harris por 10 minutos em 

temperatura ambiente; 

 Desidratação em série de etanóis em concentrações ascendentes: álcool etílico 80° 

GL (3 minutos); álcool etílico 95° GL (3 minutos); álcool etílico absoluto I (3 minutos); 

álcool etílico absoluto II (3 minutos); e álcool etílico absoluto III (3 minutos); 

 Imersão dos cortes em dois banhos de xilol por 2 minutos cada; 

 Montagem em resina permount® (Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ, USA) e lamínula 

para observação ao microscópio de luz. 

 



4.6.2 Análise imuno-histoquímica 

 As lâminas coradas pela imuno-histoquímica foram analisadas ao microscópio de luz, 

sendo anotadas as características do padrão de expressão de cada MMP. Foram analisados 

os aspectos descritos a seguir: 

 Tipo de célula imunopositiva: parenquimatosa e/ou estromal. 

 Localização celular e tecidual da imunomarcação. 

 A intensidade da imunomarcação no parênquima neoplásico foi 

semiquantificada de acordo com os parâmetros propostos por Franchi et al. 

(2002): Escore 0 – Expressão negativa; Escore 1 – Baixa expressão (< 10% 

de células positivas); Escore 2 – Moderada expressão (Entre 10 e 50% de 

células positivas); e Escore 3 – Intensa expressão (> de 50% das células 

positivas). 

Vale ressaltar que a análise descrita acima foi efetivada, para efeito de 

comparação, nas células tumorais parenquimatosas de todo o espécime e, 

particularmente, na região do front de invasão tumoral.  

A imunoexpressão das células estromais foi avaliada também no front de 

invasão, segundo metodologia recomendada por Franchi et al. (2002) e modificada por 

Barros (2006), tal como se segue: Escore 0 – Expressão negativa ou insignificante (0 a 

10% das células positivas); e Escore 1 – Expressão significativa (> 10% das células 

positivas). 

Como controle positivo interno das reações imuno-histoquímicas, utilizou-se a 

marcação para a MMP-7 e MMP-9 em tecido glandular salivar e muscular normais, que 

foram incluídos no espécime no momento de sua remoção cirúrgica, visto que tais 

tecidos têm demonstrado significativa positividade para estas metaloproteases 

(AMORIM, 2004; BARROS, 2006; NASCIMENTO, 2006). Como controle negativo, cortes 

histológicos foram incubados com solução tampão substituindo os anticorpos 

primários. 

 

4.7 Genotipagem do DNA 

4.7.1 Extração do DNA 

 A extração de DNA a partir de tecidos fixados em formol e emblocados em 

parafina tem atraído grande interesse, uma vez que diversos trabalhos têm 



demonstrado ser possível extrair este ácido nucléico em quantidade e qualidade 

suficientes a ponto de permitir sua utilização por técnicas de biologia molecular, tais 

como a reação em cadeia da polimerase (PCR) (SEPP et al., 1994; COOMBS; 

GOUGH; PRIMROSE, 1999).  

Dentre oito protocolos testados durante a execução deste trabalho, foi 

possível otimizar dois métodos para extração de DNA proveniente de blocos de 

parafina: (1) protocolo baseado nas propriedades quelantes da resina Chelex100® 

(BioRad), que foi eficazmente utilizado por Cavalcante (2008) no Laboratório de 

Biologia Molecular e Genômica da Universidade Federal do Ceará (LABGEM-UFC)  

e modificado para esta pesquisa; e (2) protocolo baseado na purificação de DNA 

através de membranas semi-permeáveis dispostas em colunas (QIAamp DNA 

minikit®, QIAGEN), que também foi adaptado para uso nesta pesquisa.  

De uma forma geral, a extração de DNA de material parafinado pode ser 

dividida em três fases: (1) desparafinização; (2) digestão enzimática; e (3) 

purificação (COOMBS; GOUGH; PRIMROSE, 1999). No presente trabalho, para os 

dois métodos de extração de DNA otimizados, a desparafinização foi executada por 

meio do solvente orgânico xilol e a digestão foi feita com a proteinase K. Abaixo, nos 

quadros 6 e 7, seguem-se os protocolos para extração de DNA através dos dois 

métodos otimizados para a presente pesquisa. Vale ressaltar que para evitar 

contaminação com DNA exógeno, toda manipulação das amostras foi feita com uso 

de equipamentos de proteção individual e em capela de fluxo laminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desparafinização: 

1. Colocar em tubos para micro-centrífuga cerca de 25 mg de tecido parafinado (em média 6 cortes de 10 µm). 
2. Adicionar 1.200 µl de xilol e vortexar vigorosamente. 
3. Proteger a identificação dos tubos para micro-centrífuga com fita adesiva. 

4. Incubar os tubos em banho-maria a 65°C por 30 minutos. 
5. Centrifugar em alta velocidade (14.000 rpm) por 5 minutos em temperatura ambiente (25 – 30°C). 
6. Remover sobrenadante por pipetagem, sem remover o pellet. 

5. Repetir os passos 2, 3, 4, 5 e 6. 
6. Adicionar 1.200 µl de etanol (96 – 100%) ao pellet para remoção do xilol residual e vortexar gentilmente. 

7. Centrifugar em alta velocidade (14.000 rpm) por 5 minutos em temperatura ambiente (15 – 25%). 
8. Remover cuidadosamente o etanol por pipetagem, sem remover o pellet. 

9. Repetir os passos 6, 7 e 8. 
10. Repetir os passos 6, 7 e 8 com etanol 70%. 

11. Repetir os passos 6, 7 e 8 com água Milli-Q
® 

autoclavada.  

Digestão enzimática: 
1. Adicionar 600 µl de Chelex100

® 
a 20%, 20 µl de proteinase K a 20 mg/ml (Invitrogen) e 42 µl de DTT (Dithiothreitol, 

Invitrogen) a 60 mg/ml. 
2. Incubar a 56°C em banho-maria até o tecido ficar completamente lisado (2 a 3 dias). Adicionar aos tubos 10 µl de 

proteinase K a 20 mg/ml (Invitrogen)  todo dia e vortexar suavemente. 

 

Purificação: 

1. Incubar os tubos a 99°C por 10 minutos em banho-maria. 
2. Centrifugar a 14.000 rpm (25 - 30°C) por 5 minutos. 
3. Recolher sobrenadante para outro tubo para micro-centrífuga de 1,5 ml estéril. 

4. Re-identificar os tubos. 
5. Adicionar 1 ml de Chelex100

®
 a 20%. 

6. Repetir etapas 2, 3 e 4. 

7. Acondicionar os tubos em freezer a -20°C e evitar o congelamento e descongelamento constante da amostra. 
 

Quadro 6 - Protocolo Chelex100® (LABGEM-UFC). 

Desparafinização: 

1. Colocar em tubos para micro-centrífuga cerca de 25 mg de tecido parafinado (em média 6 cortes de 10 µm). 

2. Adicionar 1.200 µl de xilol e vortexar vigorosamente. 

3. Proteger a identificação dos dos tubos com fita adesiva. 

4. Incubar tubos em banho-maria a 65°C por 30 minutos. 

5. Centrifugar em alta velocidade (14.000 rpm) por 5 minutos em temperatura ambiente (25 – 30°C). 

6. Remover sobrenadante por pipetagem, sem remover o pellet. 

5. Repetir os passos 2, 3, 4, 5 e 6. 

6. Adicionar 1.200 µl de etanol (96 – 100%) ao pellet para remoção do xilol residual e vortexar gentilmente. 

7. Centrifugar em alta velocidade (14.000 rpm) por 5 minutos em temperatura ambiente (15 – 25%). 

8. Remover cuidadosamente o etanol por pipetagem, sem remover o pellet. 

9. Repetir os passos 6, 7 e 8. 

10. Repetir os passos 6, 7 e 8 com etanol 70%. 

11. Incubar o tubo para micro-centrífuga a 37°C por 10 a 15 minutos até evaporação completa do etanol. 

10. Ressuspender o pellet tecidual em 180 µl de Buffer ATL. 

 

Digestão enzimática: 

1. Adicionar 20 µl de proteinase K, vortexar e incubar a 56°C em banho-maria até o tecido ficar completamente lisado (2 a 3 
dias). Adicionar 10 µl de proteinase K a 20 mg/ml (Invitrogen) todo dia e vortexar suavemente. 
 

Purificação: 
1. Adicionar cuidadosamente 200 µl do Buffer AL na amostra, vortexar por 15 segundos e incubar a 70°C por 10 minutos. 

Centrifugar rapidamente para eliminar gotas na tampa do tubo para micro-centrífuga. 

2. Adicionar cuidadosamente 200 µl de etanol (96 – 100%) na amostra, vortexar por 15 segundos e incubar a 70°C por 10 
minutos. Centrifugar rapidamente para eliminar gotas na tampa do tubo. OBS: Após este passo, precipitados podem ser 

formados. 

3. Colocar cuidadosamente a mistura e possíveis precipitados para a coluna do QIAamp DNA Mini Kit sem molhar a borda 
do dispostitivo. Fechar a tampa e centrifugar a 8.000 rpm por 1 minuto.  

4. Colocar a coluna em outro tubo coletor e descartar o tubo contendo o filtrado. 

5. Cuidadosamente abra a coluna e adicione 500 µl de Buffer AW1 sem molhar a borda do dispositivo. Feche a tampa e 
centrifugue a 8.000 rpm por 1 minuto. 

6. Colocar a coluna em outro tubo coletor e descartar o tubo contendo o filtrado. 

7. Cuidadosamente abrir a coluna do dispositivo e adicionar 500 µl de Buffer AW2 sem molhar a borda. Feche a coluna e 
centrifugue em 14000 rpm por 3 minutos. 

8. Colocar a coluna num tubo de 2 ml novo e centrifugar por 1 minuto a 14.000 rpm e descartar o tubo coletor.  

9. Colocar a coluna em tubo para micro-centrífuga de 1,5 ml novo e descartar o tubo coletor contendo o filtrado. 
10. Cuidadosamente abrir a coluna e adicionar 200 µl de Buffer AE ou água destilada, incubar por 1 minuto em temperatura 

ambiente e em seguida centrifugar a 14.000 rpm por 1 minuto. 

11. Estocar a solução final a - 20°C e evitar o congelamento e descongelamento constante da amostra. 

Quadro 7 - Protocolo QIAamp DNA Minikit® (QIAGEN). 



4.7.2 Avaliação da eficiência da extração do DNA 

 Para avaliação quantitativa e qualitativa da eficácia da extração do DNA dos 

espécimes teciduais, todas as amostras foram submetidas à análise por 

espectrofotometria e por eletroforese em gel de agarose a 1% corado com brometo 

de etídio, respectivamente. A espectrofotometria para quantificação da concentração 

e pureza do DNA extraído foi feita através de aparelho de alta sensibilidade e 

precisão (Nanovue®, GE Healthcare Life Sciences, UK). As figuras 3 e 4 exibem o 

padrão de integridade do DNA genômico total pós-extração por cada método. 

 

 

 

Figura 3 - Eletroforese em gel de agarose a 2% de DNA genômico, 
de amostras de carcinomas epidermóides de língua emblocadas em 
parafina, que foi extraído através do protocolo QIAamp DNA Minikit®. 
M = marcador de tamanho molecular (100 bp); linhas de 1 a 22 = 
DNA total proveniente de material parafinado; dCT = DNA total de 
amostra de sangue periférico. Comparativamente à amostra de 
sangue, as de material parafinado exibiram DNA de baixo 
comprimento e com degradação parcial em praticamente todas as 
amostras. 



 

Figura 4 - Eletroforese em gel de agarose a 2% de DNA genômico de 

amostras de carcinomas epidermóides de língua emblocadas em 
parafina que foi extraído através do protocolo Chelex100® (LABGEM-
UFC). M = marcador de tamanho molecular (100 bp); linhas de 1 a 16 
= DNA total proveniente de material parafinado; dCT = DNA total de 
amostra de sangue periférico. Notar que o DNA extraído das amostras 
de parafinados exibiu predominantemente baixo comprimento com 
degradação parcial na maioria das amostras. 

 

Após certificação quantitativa e qualitativa do DNA extraído, era necessário 

garantir que este DNA fosse amplificado por PCR, pois o DNA extraído de 

parafinados em geral apresenta-se muito degradado e os procedimentos para a 

extração podem inserir na solução de DNA obtida substâncias inativadoras da 

reação de PCR, tais como sais e proteinase K, dentre outras (COOMBS; GOUGH; 

PRIMROSE, 1999; FERNANDES et al., 2004; SIMONATO et al., 2007).  

Para execução da PCR, foi considerada a amplificação dos primers que 

flanqueiam as sequências dos genes das MMPs-7 e -9, uma vez que tais genes são 

constitutivos (ver o item 4.7.3). As condições, concentrações e volumes finais dos 

reagentes e visualização dos produtos da PCR encontram-se no item 4.7.4. 

O método baseado no uso da resina Chelex100® foi testado em 16 amostras, 

enquanto que o kit comercial da QIAGEN foi utilizado em 100 amostras. A tabela 1 

apresenta os resultados obtidos para cada método de extração de DNA de material 

parafinado.  



Tabela 1   -  Comparação dos métodos de extração de DNA de 

parafinados segundo a espectrofotometria e sucesso da 
amplificação por PCR. Natal-RN, 2010 

Método  

Espectrofotometria 

 (valor médio) 

Número de amostras  

amplificadas por PCR 

Concentração*  

de DNA 

(µg/ml) 

Pureza* 

(A260/280) 
MMP-7 MMP-9 

Eficácia  

total 

Chelex100
®
 431.12 (±108.43) 1.4642 (±0.2459) 

16 de 16 
(100%) 

11 de 16 
(68.75%) 

84.37% 

QIAamp
®
 138.56 (±57.47) 1.7288 (±0.0624)  

99 de 100 
(99%) 

93 de 100  
(93%) 

96% 

*estatisticamente significativo. 

 

Ao se considerar o rendimento bruto da extração de DNA pelos dois métodos 

utilizados no presente trabalho, as amostras extraídas com a Chelex100® exibiram 

maior concentração de DNA que aquelas processadas pelo QIAamp® (p = 0.001; 

teste U de Mann-Whitney), embora ambos os métodos tenham exibido o mesmo 

grau de pureza das amostras de DNA (p = 0.367; teste U de Mann-Whitney). Estes 

resultados encontram-se em consonância com os encontrados por Simonato et al. 

(2007).  

O método de extração que exibiu maior eficácia para extração do DNA de 

material parafinado passível de amplificação por PCR foi o QIAamp DNA Minikit® 

(96%). O protocolo baseado nas propriedades da resina Chelex100® foi eficaz em 

84.37% das dezesseis amostras processadas por este método. Houve diferença 

estatisticamente significativa ao se comparar o número de amostras amplificadas por 

PCR entre os primers estudados para ambos os métodos (p = 0.000; test-t não-

pareado) e por cada primer entre os métodos de extração (p = 0.000; test-t não-

pareado). Adversamente, Coombs, Gough e Primrose (1999) evidenciaram não 

haver diferenças estatisticamente significativas entre o seu protocolo baseado na 

resina Chelex100® e o kit comercial da QIAGEN, que exibiram percentuais de 

sucesso de amplificação por PCR de 61.3% e 60%, respectivamente.  

Diante destes resultados, concluímos que quanto menor o tamanho em pares 

de base do produto a ser gerado pela PCR (amplicon), maior foi o número de 

amostras amplificadas. Assim, pode-se observar que houve um maior sucesso de 



amplificação por PCR para o primer da MMP-7 que para o da MMP-9, cujos 

amplicons têm 150 e 435 pares de bases, respectivamente (figuras 7 e 8). Este 

resultado corrobora as afirmações de Pääbo et al. (1989) e Fernandes et al. (2004) 

de que para amostras de DNA provenientes de material parafinado o sucesso é 

maior quando os amplicons têm menos de 200 bp. 

 

4.7.3 Primers (obtenção) 

Os primers para PCR que flanqueiam os SNP MMP-7 -181 A/G (rs11568818) e 

MMP-9 -1562 C/T (rs3918242) e possuem sítio natural para reconhecimento e clivagem por 

enzimas de restrição, foram obtidos, respectivamente, a partir de trabalhos prévios de Shan 

et al. (2006) e Zhang et al. (2005). As sequências dos primers utilizados na presente 

pesquisa encontram-se listadas no quadro 8. 

Gene Polimorfismo Forward primers (5´- 3´) Reverse primers (3´- 5´) 

MMP-7 -181 A/G TGGTACCATAATGTCCTGAATG TCGTTATTGGCAGGAAGCACACAATGAATT 

MMP-9 -1562 C/T 

 

GCCTGGCACATAGTAGGCCC 

 

CTTCCTAGCCAGCCGGCATC 

Quadro 8 - Primers utilizados para genotipagem dos SNPs MMP-7 -181 A/G e MMP-

9 -1562 C/T. 
 

4.7.4 Detecção dos SNPs das MMPs-7 e -9 (PCR-RFLP) 

 Após confirmação da eficácia da extração do DNA, a solução obtida foi submetida à 

PCR para amplificação, através dos iniciadores (primers) específicos obtidos para os sítios 

polimórficos das MMPs.  

Uma vez que a técnica da PCR é extremamente sensível, algumas 

precauções foram tomadas para eliminar a possibilidade de contaminação: (1) 

separação física dos procedimentos e dos reagentes pré e pós-PCR; (2) preparo das 

reações em capela de fluxo laminar com luz ultravioleta; (3) utilização de ponteiras 

com barreira de aerosol durante o aliquotamento das amostras de DNA e dos 

reagentes e produtos da PCR; (4) as pipetas destinadas para este aliquotamento 

não eram usadas para outra finalidade, além de serem limpas e autoclavadas 



periodicamente; (5) uso de luvas cirúrgicas descartáveis em todos os procedimentos; 

e (6) autoclavagem de tubos para micro-centrífuga e tubos para PCR antes do uso. 

As reações em tubos para PCR foram calculadas por meio do software Calculadora 

PCR 1.0 (desenvolvido e gentilmente cedido por Lauri Mayer, Laboratório de Microbiologia 

de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas) e feitas em termociclador (Mastercycler 

gradient, Eppendorf, ALE). Cada reação continha aproximadamente 100 ng do DNA 

extraído, 2.5 l de 10x tampão PCR (10X PCR Buffer; Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), 1.25 

mM de MgCl2 (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), 1.6 mM de dNTPs (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA), 0.16 pmol primers forward e reverse (IDT – Integrated DNA Technologies, Illinois, 

USA), 4 U de Taq-polimerase (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) e água Milli-Q® em um 

volume final de 25 l.  

As condições para amplificação por PCR foram calibradas considerando-se as 

seguintes fases padrões: 1) desnaturação inicial; 2) desnaturação; 3) anelamento; 4) 

extensão; e 5) extensão final. Nas figuras 5 e 6, visualizam-se as condições estabelecidas 

para a termociclagem dos primers estudados. 

  

 

 

 

 

Figura 5 - Condições da reação da PCR para os primers da MMP-7.  

 



 

 

 

Figura 6 - Condições da reação da PCR para os primers da MMP-9. 

Os produtos finais da PCR foram verificados após corrida eletroforética (entre 

70 a 120 mA) em gel de agarose a 2% corado com brometo de etídio, visualizado 

sob luz ultravioleta e fotodocumentado (Kodak EDAS 290, Kodak, Canadá) ou ainda 

após eletroforese (110 mA) em gel de poliacrilamida a 8% corado por nitrato de 

prata, devido à maior sensibilidade de visualização de bandas neste tipo de gel. O 

tamanho em pares de bases dos amplicons obtidos foi de 150 pares de bases para o 

polimorfismo MMP-7 -181 A/G (ZHANG et al., 2005) e de 435 bp para o MMP-9 -

1562 C/T (SHAN et al., 2006) (figuras 7 e 8). 

 

Figura 7 - Eletroforese em gel de poliacrilamida a 8% dos produtos de PCR para o  

gene da MMP-7. M = marcador de tamanho molecular (100  bp); linhas de 1 a 10 = 

amostras de carcinoma epidermóide de língua (DNA de parafinados); linha 11 = DNA 

extraído de sangue periférico humano (homozigoto); CN = controle negativo.  



    

Figura 8 - Eletroforese em gel de poliacrilamida a 8% dos produtos de PCR para o  

gene da MMP-9. M = marcador de tamanho molecular (100  bp); linhas de 1 e 3 e de 5 

a 11 = amostras de carcinoma epidermóide de língua (DNA de parafinados); linha 12 = 

DNA extraído de sangue periférico humano; CN = controle negativo; linhas 2 e 4 = 

amostras de parafinados que não amplificaram.  

 

Em seguida, as amostras amplificadas foram digeridas por enzimas de 

restrições. O tipo de enzima e as condições de uso para a digestão enzimática de 10 

l de amplicons encontram-se listadas no quadro 9. A finalidade deste procedimento 

foi clivar sítios de DNA reconhecidos especificamente pelas enzimas de restrição, 

gerando fragmentos que são visualizados em gel de poliacrilamida a 8%, em corrida 

a 110 mA por cerca de uma hora, sendo em seguida corado pelo nitrato de prata e 

fotodocumentado.  

 

SNPs Enzima de restrição Temperatura (°C) Tempo 

MMP-7 -181 A/G EcoRI 

37°C overnight 

MMP-9 -1562 C/T SphI 

Quadro 9 - Enzimas de restrição e condições para digestão enzimática.  

 

Por fim, através dos comprimentos das bandas de DNA visualizadas após a 

eletroforese, pode-se genotipar os genes das MMPs-7 e -9 considerando o 

polimorfismo de interesse. Os comprimentos das variantes polimórficas encontram-

se listados no quadro 10. De importância, para certificação dos resultados da 

genotipagem, todas as amostras foram testadas em duplicata, sendo ainda feita 

triplicata de 20% dos casos. 



MMP/SNPs/Comprimento 

Alelo / Comprimento(s) da(s) banda(s) de 

DNA visualizadas pós-eletroforese em gel 

de poliacrilamida a 8% 

MMP-7 / 181A/G / 150 bp AA / 150 bp GG / 120 e 30 bp AG / 150, 120 e 30 bp 

MMP-9 / 1562C/T / 435 bp CC / 435 bp TT / 247 e 188 bp CT / 435, 247 e 188 bp 

Quadro 10 - Genótipos para os sítios polimórficos das MMPs-7 e -9.  
 

4.8 Análise estatística 

 As informações coletadas após as análises histomorfológicas, estudo imuno-

histoquímico e genotipagem dos SNPs dos genes das MMPs-7 e -9 nos casos de 

carcinoma epidermóide de língua e no grupo controle foram apropriadamente 

tabuladas e tratadas estatisticamente nos softwares SPSS 17.0 for Windows 

(Statistical Package for Social Sciences; SPSS Inc., Chicago, USA) e na plataforma 

Compare2 2.17 do WinPepi 9.17 (PEPI-for-Windows; ABRAMSON, 2004). 

As frequências alélicas e genotípicas para cada polimorfismo das MMPs nos 

grupos estudados foram determinadas por contagem gênica direta. A aplicação do 

binômio p2 + 2pq + q2 para definição da frequência genotípica através das 

frequências percentuais alélicas encontradas nos indivíduos com CEL, grupo 

controle e população total (CEL + controle) foi utilizada para testar se a distribuição 

dos genótipos na amostra estudada encontrava-se dentro do equilíbrio de Hardy-

Weinberg.  

Para as análises estatísticas descritivas e inferenciais, a variável quantitativa 

contínua idade foi transformada em qualitativa nominal ao ser subdividida em dois 

grupos: 1) indivíduos abaixo dos 40 anos de idade; e 2) indivíduos igual ou acima 

dos 40 anos de idade. A variável escore de expressão imuno-histoquímica das 

MMPs foi dicotomizada em: 1) baixa imunoexpressão – que reuniu os casos que 

apresentaram escores 0 e 1; e 2) alta imunoexpressão – que associou os casos 

classificados com escores 2 e 3. 

 A análise estatística descritiva foi apropriadamente feita por meio da 

determinação e comparação das frequências relativas referentes à idade (por 

grupo), sexo, presença de metástase, gradação histológica de malignidade, 



imunoescores e genotipagem dos SNPs nos indivíduos com carcinoma epidermóide 

de língua e no grupo controle. 

Considerando-se o exposto, as análises inferenciais serviram para verificação 

das seguintes hipóteses aventadas neste trabalho:  

 

Hipótese H1 

 H1.0 – Não existe associação estatisticamente significativa na distribuição das 

frequências alélicas e genotípicas (individual e combinada) dos SNPs MMP-7 

-181 A/G e MMP-9 -1562 C/T entre os pacientes com carcinoma epidermóide 

de língua e o grupo controle. 

 H1.1 – Há associação estatisticamente significativa na distribuição das 

frequências alélicas e genotípicas (individual e combinada) dos SNPs MMP-7 

-181 A/G e MMP-9 -1562 C/T entre os pacientes com carcinoma epidermóide 

de língua e o grupo controle. 

 Para a aceitação ou não desta hipótese foram feitos, na dependência 

da distribuição do número amostral, os testes do qui-quadrado ( 2) ou exato 

de Fisher. 

 

Hipótese H2  

 H2.0 – Não existe associação estatisticamente significativa na distribuição das 

frequências alélicas e genotípicas (individual e combinada) dos SNPs MMP-7 

-181 A/G e MMP-9 -1562 C/T entre os pacientes com carcinoma epidermóide 

de língua e o grupo controle segundo a idade e sexo dos indivíduos 

estudados. 

 H2.1 – Existe associação estatisticamente significativa na distribuição das 

frequências alélicas e genotípicas (individual e combinada) dos SNPs MMP-7 

-181 A/G e MMP-9 -1562 C/T entre os pacientes com carcinoma epidermóide 

de língua e o grupo controle segundo a idade e sexo dos indivíduos 

estudados.  

 Esta hipótese teve como finalidade verificar se as variáveis idade e 

sexo exibiam alguma influência na associação entre as frequências dos 



polimorfismos e o desenvolvimento do carcinoma epidermóide de língua. 

Assim, para sua aceitação ou não foram feitos, após estratificação dos casos 

segundo as variáveis em questão, os testes do qui-quadrado ( 2) ou exato de 

Fisher.   

Hipótese H3 

 H3.0 – Não existe associação estatisticamente significativa na distribuição das 

frequências alélicas e genotípicas (individual e combinada) dos SNPs MMP-7 

-181 A/G e MMP-9 -1562 C/T entre os pacientes com carcinoma epidermóide 

de língua com e sem metástase. 

 H1.1 – Há associação estatisticamente significativa na distribuição das 

frequências alélicas e genotípicas (individual e combinada) dos SNPs MMP-7 

-181 A/G e MMP-9 -1562 C/T entre os pacientes com carcinoma epidermóide 

de língua com e sem metástase. 

 A aceitação ou não desta hipótese foi determinada após utilização dos 

testes do qui-quadrado ( 2) ou exato de Fisher, dependendo do número 

amostral em cada célula de análise. 

 

Hipótese H4  

 H4.0 – Não existe associação estatisticamente significativa na distribuição das 

frequências alélicas e genotípicas (individual e combinada) dos SNPs MMP-7 

-181 A/G e MMP-9 -1562 C/T entre os pacientes com carcinoma epidermóide 

de língua com e sem metástase segundo a idade, sexo, gradação  histológica 

de malignidade e escores de expressão imuno-histoquímica definidos para 

cada caso analisado. 

 H4.1 – Existe associação estatisticamente significativa na distribuição das 

frequências alélicas e genotípicas (individual e combinada) dos SNPs MMP-7 

-181 A/G e MMP-9 -1562 C/T entre os pacientes com carcinoma epidermóide 

de língua com e sem metástase segundo a idade, sexo, gradação  histológica 

de malignidade e escores de expressão imuno-histoquímica definidos para 

cada caso analisado.  



 Esta hipótese teve como finalidade verificar se a associação das 

frequências dos SNPs e o desenvolvimento da metástase do carcinoma 

epidermóide de língua sofreu influência das variáveis idade, sexo, gradação 

histológica de malignidade e escores de imunoexpressão. Os testes do qui-

quadrado ( 2) ou exato de Fisher foram utilizados, após estratificação dos 

casos segundo as variáveis em análise, para validação ou não desta 

hipótese. 

 

Adicionalmente, para todas estas hipóteses foi feita a razão de prevalência 

(RP) com o intuito de definir o nível e direção da associação entre as variáveis 

estudadas ao estabelecer quantas vezes a prevalência do desfecho (CEL ou 

metástase do CEL) é maior no grupo que apresenta o fator (frequência alélica ou 

genotípica individual ou combinada) em relação ao grupo que não apresenta o fator 

(grupo controle ou CEL sem metástase). Vale ressaltar que, para estas análises 

estatísticas inferenciais, o intervalo de confiança estabelecido foi de 95%, com nível 

de significância ( ) estabelecido a 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

“Um feito concreto vale mais 

que todo um mundo de promessas.” 

 

Jacob Howell 



5 RESULTADOS 

 

5.1 Análise das variáveis clínicas do CEL 

 Frente aos dados clínicos referentes à caracterização da amostra estudada, 

observou-se que a maioria dos indivíduos acometidos pelo carcinoma epidermóide de língua 

tinham idade igual ou superior a quarenta anos (87%), sendo encontrada uma relação 

homem:mulher de 2.5:1. A maioria dos pacientes com menos de 40 anos de idade (n = 6; 

67%) e do sexo masculino (n = 22; 43%) apresentavam metástase. Os testes estatísticos 

( 2) revelaram associação da metástase com o grupo de pacientes com < 40 anos (intervalo 

de confiança - IC: 2.09 a 6.79; p < 0.001) e apenas uma tendência de associação aos 

homens (IC: 0.98 a 3.17; p = 0.056). Adicionalmente, ao estratificarmos a amostra pelo sexo, 

constatou-se que a metástase manteve-se associada ao grupo etário com idade < 40 anos 

independentemente do sexo dos pacientes ser masculino (IC: 1.65 a 10.3; p = 0.002) ou 

feminino (IC: 1.09 a 7.32; p = 0.030).  

 

5.2 Análise morfológica 

 Os aspectos microscópicos dos carcinomas epidermóides de língua avaliados neste 

trabalho encontravam-se em consonância com aqueles descritos na literatura para esta 

neoplasia. Assim, foi possível visualizar uma proliferação descoordenada em direção ao 

tecido conjuntivo de células epiteliais malignas na forma de ninhos, cordões e/ou lençóis 

sólidos exibindo alterações anaplásicas celulares e teciduais, tais como pleomorfismo 

celular e nuclear, perda da relação núcleo-citoplasma, disceratose, hipercromatismo nuclear, 

presença de nucléolos numerosos e proeminentes e mitoses atípicas e/ou bizarras e 

formação de pérolas córneas. A presença variável de infiltrado inflamatório 

predominantemente mononuclear em proximidade aos ninhos e cordões de células 

neoplásicas e dos focos ocasionais de necrose e ulceração também foi visualizada nos 

cortes de rotina (figuras 9 e 10). 

A observância dos achados microscópicos supracitados permitiu a definição da 

gradação histológica de malignidade dos casos estudados, de acordo com o sistema 

proposto por Bryne (1998) e adaptado por Miranda (2002), sendo verificado que os casos de 

alto-grau de malignidade foram um pouco mais prevalentes (n = 41; 58%) que os de baixo-

grau (n = 30; 42%). 



Figura 9 - Carcinoma epidermóide de língua de baixo-grau de malignidade 
exibindo proeminente ceratinização no de invasão tumoral (H.E., 400x).front 

Figura 10 - Carcinoma epidermóide de língua de alto-grau de malignidade exibindo 
células malignas com demarcado pleomorfismo adentrando o  de invasão 
tumoral individualmente ou em pequenos agrupamentos celulares  (H.E., 400x).

front
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Os CELs de alto-grau foram mais frequentes nos homens (80.5%), que não exibiram 

metástase (56%) e tinham média de idade de 59 (±15.27) anos. Similarmente, dentre os 

CELs de baixo-grau de malignidade, a maioria acometeu indivíduos do sexo masculino 

(60%), sem metástase (67%) e com idade média de 64 (±16.68) anos (tabela 2). Através do 

teste qui-quadrado ( 2), a gradação histológica de malignidade não se relacionou à 

metástase (p = 0.110) e nem à idade (p = 0.285), mas associou-se estatisticamente aos 

pacientes do sexo masculino (IC: 1.62 a 4.23; p = 0.001).  

 

Tabela 2   -  Distribuição da gradação histológica de malignidade dos carcinomas 

epidermóides de línguas por idade, sexo e metástase. Natal-RN, 2010 

Gradação 

Histológica de 

Malignidade 

Idade Sexo Metástase 

<40 (n=9) ≥40 (n=62) Fem (n=20) Mas (n=51) Sem (n=43) Com (n=28) 

 

Baixo-grau (n = 30) 

 

3 (10%) 

 

27 (90%) 

 

12 (40%) 

 

18 (60%) 

 

20 (67%) 

 

10 (33%) 

Alto-grau (n = 41) 6 (15%) 35 (85%) 8 (20%) 33 (80%)* 23 (56%) 

 

18 (44%) 

 

Legenda: Fem = Feminino; Mas = Masculino; *estatisticamente significativo. 

5.3 Análise imuno-histoquímica 

 Descritivamente, a expressão da MMP-7 e a da MMP-9 localizaram-se no citoplasma 

das células malignas independentemente de seu pleomorfismo e/ou grau de diferenciação 

celular. Adicionalmente, a expressão no front de invasão tumoral não exibiu diferença com 

relação a sua intensidade ao ser comparada com a marcação das células de outra região do 

parênquima neoplásico (figuras 11 - 14). 

 Com relação à imunomarcação da MMP-7, o parênquima tumoral exibiu intensa 

expressão (66%) na maioria dos casos e, predominantemente, o estroma apresentou 

expressão significativa (62%). Embora alguns casos não tenham apresentado marcação 

(13%), a distribuição dos escores da MMP-9 foi similar a da MMP-7, pois 52% dos casos 

exibiram parênquima tumoral com intensa expressão e em 76% verificou-se marcação 

significativa no estroma. Comparativamente, a expressão da MMP-7 foi maior que a da 

MMP-9 no parênquima (p = 0.002; 2), enquanto que no estroma foi maior a marcação da 

MMP-9 (p = 0.032; 2) (tabela 3). 



Figura 11 - Expressão imuno-histoquímica intracitoplasmática da MMP-7 nas 
células malignas e no estroma do  de invasão de carcinoma epidermóide de 
língua de baixo-grau de malignidade (LSAB, 400x).

front

Figura 12 - Expressão imuno-histoquímica intracitoplasmática da MMP-7 nas 
células malignas e no estroma do  de invasão de carcinoma epidermóide de 
língua de alto-grau de malignidade (LSAB, 400x).
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93

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Expressão imuno-histoquímica intracitoplasmática da MMP-9 nas 
células malignas e no estroma do  de invasão de carcinoma epidermóide de 

língua de baixo-grau de malignidade (LSAB, 400x).
front

Figura 14 - Expressão imuno-histoquímica intracitoplasmática da MMP-9 nas 
célula malignas e no estroma do  de invasão de carcinoma epidermóide de 

língua de alto-grau de malignidade (LSAB, 400x).

front
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Tabela 3  -  Distribuição dos escores imuno-histoquímicos da MMP-7 e -9 com 

relação ao parênquima e estroma dos carcinomas epidermóides de 

língua. Natal-RN, 2010 

Escore 
MMP-7 MMP-9 

Parênquima  Estroma Parênquima  Estroma 

0 

 

- 

 

27 (38%) 9 (13%) 17 (24%)* 

1 

 

6 (9%) 

 

44 (62%) 8 (11%) 54 (76%)* 

2 

 

18 (25%)* 

 

- 17 (24%) - 

3 
 

47 (66%)* 
- 37 (52%) - 

Legenda: *estatisticamente significativo. 

 Para a MMP-7 (tabela 4), evidenciou-se que os pacientes com idade ≥ 40 anos, do 

sexo masculino, com tumor de alto-grau e sem metástase apresentaram maiores 

imunoescores no parênquima neoplásico. Entretanto, os altos escores associaram-se 

apenas à metástase (IC: 1.13 a 24.9; p = 0.029; teste exato de Fisher). No estroma, a 

imunomarcação significativa da MMP-7 também se associou unicamente à metástase (IC: 

1.40 a 4.68; p = 0.002; 2).  

Tabela 4   -  Distribuição dos imunoescores da MMP-7 no parênquima e estroma dos 

carcinomas epidermóides de língua segundo a idade, sexo, gradação 

histológica e metástase. Natal-RN, 2010 

Componente 

neoplásico 

MMP-7 

Escore 

Idade Sexo 
Gradação 

histológica 
Metástase 

<40 

(n=9) 

≥40 

(n=62) 

Fem 

(n=20) 

Mas 

(n=51) 

Baixo-

grau 

(n=30) 

Alto-

grau 

(n=41) 

Sem 

(n=43) 

Com 

(n=28) 

Parênquima 

1(n=6) - 
6  

(9%) 

 

2 

(10%) 

 

 

4 

(8%) 

 

 

4 

(13%) 

 

 

2 

(5%) 

 

 

5 

(12%) 

 

 

1 

(3%) 

 

2(n=18) 
2 

(22%) 

16 

(25%) 

 

10 

(50%) 

 

 

8 

(15%) 

 

 

9 

(30%) 

 

 

9 

(22%) 

 

 

14 

(32%) 

 

 

4 

(14%)*
F 
 

 

3(n=47) 
7 

(78%) 

40 

(66%) 

 

8 

(40%) 

 

39 

(77%) 

17 

(57%) 

30 

(73%) 

24 

(56%) 

23 

(83%)*
F
 

Estroma 

0(n=27) 
3 

(33%) 

24 

(39%) 

 

8 

(40%) 

 

19 

(37%) 

14 

(43%) 

17 

(41%) 

20 

(46%) 

7 

(25%)* 

1(n=44) 
6 

(67%) 

38 

(61%) 

12 

(60%) 

32 

(63%) 

17 

(57%) 

27 

(59%) 

23 

(54%) 

21 

(75%)* 

Legenda: Fem = Feminino; Mas = Masculino; *estatisticamente significativo. 



No parênquima tumoral, os mais altos imunoescores da MMP-9 (tabela 5) foram 

observados nos pacientes com idade ≥ 40 anos, do sexo masculino e CEL de alto-grau e 

com metástase. Porém, constatou-se associação significativa dos altos escores somente 

com a metástase (IC: 1.66 a 7.39; p = 0.001; 2). Em relação ao estroma, a imunoexpressão 

significativa foi visualizada em sua maioria nos homens com idade igual ou superior a 

quarenta anos e apresentando CEL de alto-grau metastático. Entretanto, a análise 

inferencial revelou existir associação estatisticamente significativa com a metástase (IC: 

1.80 a 8.35; p < 0.001; 2), o alto-grau de malignidade (IC: 1.16 a 4.39; p = 0.015; 2), o sexo 

masculino (IC: 1.13 a 4.12; p = 0.018; 2) e o grupo etário ≥ 40 anos (IC: 1.65 a 5.78; p < 

0.001; 2).  

 

Tabela 5   -  Distribuição dos imunoescores da MMP-9 no parênquima e estroma dos 

carcinomas epidermóides de língua segundo a idade, sexo, gradação 

histológica e metástase. Natal-RN, 2010  

Componente 

neoplásico 

MMP-9 

Escore 

Idade Sexo 
Gradação 

histológica 
Metástase 

<40 

(n=9) 

≥40 

(n=62) 

Fem 

(n=20) 

Mas 

(n=51) 

Baixo-

grau 

(n=30) 

Alto-

grau 

(n=41) 

Sem 

(n=43) 

Com 

(n=28) 

Parênquima 

 

0(n=9) 

 

2 

(22%) 

 

7 

(11.5%) 

 

4  

(20%) 

 

5  

(9%) 

 

5  

(17%) 

 

4  

(11%) 

 

8  

(18%) 

 

1  

(4%) 

 

1(n=8) 

 

1 

(11%) 

 

7 

(11.5%) 

 

2 

(10%) 

 

6 

(12%) 

 

3  

(10%) 

 

5 

(12%) 

 

6 

(14%) 

 

2 

(8%) 

 

2(n=17) 

 

2 

(22%) 

 

15 

(24%) 

 

7 

(35%) 

 

10 

(20%) 

 

8 

(27%) 

 

9 

(21%) 

 

11 

(25%) 

 

6 

(20%) 

 

3(n=37) 

 

4 

(45%) 

 

33 

(53%) 

 

7 

(35%) 

 

30 

(59%) 

 

14 

(46%) 

 

23 

(56%) 

 

18 

(43%) 

 

19 

(68%)* 

Estroma 

 

 

0(n=17) 

 

4 

(45%) 

 

13 

(21%) 

 

7 

(35%) 

 

10 

(20%) 

 

10 

(33%) 

 

7 

(18%) 

 

14 

(32%) 

 

3 

(11%) 

 

1(n=54) 

 

5 

(55%) 

 

49 

(79%)* 

 

13 

(65%) 

 

41 

(80%)* 

 

20 

(67%) 

 

34 

(82%)* 

 

29 

(68%) 

 

25 

(89%)* 

Legenda: Fem = Feminino; Mas = Masculino. 

5.4 Genotipagem dos SNPs nos genes das MMPs-7 e -9 

Nos grupos estudados, as distribuições das frequências alélicas e genotípicas 

referentes aos SNPs funcionais da MMP-7 e -9 estavam dentro do equilíbrio de Hardy-

Weinberg. O padrão de bandas visualizado após a genotipagem por PCR-RFLP pode ser 

conferido nas figuras 15 e 16. 



 

Figura 15 - PCR-RFLP - Genotipagem do polimorfismo MMP-7 -181A/G em 

casos de carcinoma epidermóide de língua. M = marcador de tamanho 

molecular (100  bp); linhas de 1 a 5 e 7 e 8 = homozigotos normais (AA); linha 

6 = homozigoto polimórfico (GG); linhas 9 e 10 = heterozigotos (AG); dCT = 

DNA controle extraído de sangue periférico humano; pND = amostra de PCR 

não-digerida (controle) (Eletroforese em gel de poliacrilamida a 8%). 

 

 

 

   

Figura 16 - PCR-RFLP - Genotipagem do polimorfismo MMP-9 -1562C/T 

em amostras de carcinoma epidermóide de língua. M = marcador de 

tamanho molecular (100  bp) ; linhas 1 e 4  = heterozigotos (CT); linhas 2, 3, 

5, 6, 7, 8 e 9 = homozigotos normais (CC); dCT = DNA controle extraído de 

sangue periférico humano (heterozigoto); pND = amostra de PCR não-

digerida (controle) (Eletroforese em gel de poliacrilamida a 8%). 



Na tabela 6, observa-se que o alelo polimórfico MMP-7 -181G foi mais prevalente 

nos casos de CEL (28%) que no grupo controle (16%), havendo um maior número de 

pacientes heterozigotos para este SNP (51%). Assim, houve associação significativa da 

frequência do genótipo heterozigoto A/G (p < 0.001) e uma forte tendência de associação da 

frequência da variante polimórfica G (p = 0.044) aos casos de CEL. Ademais, os indivíduos 

A/G têm uma razão de prevalência (RP) 2.00 vezes mais relacionada ao CEL que os 

portadores de outros genótipos. O alelo polimórfico T da MMP-9 foi mais frequente nos 

pacientes (12%) que no grupo controle (4%), sendo demonstrada associação significativa da 

frequência do genótipo C/T (p = 0.014) e uma tendência de associação do alelo polimórfico 

T (p = 0.060) com os casos de CEL. Adicionalmente, a frequência combinada dos genótipos 

polimórficos dos SNPs das MMPs associou-se aos casos de CEL (p = 0.011) e a uma 

significativa razão de prevalência (RP = 2.00).  

Pelo exposto, a hipótese H1.1 foi, em algumas análises, aceita. Assim, houve 

associação das frequências alélicas e genotípicas (heterozigotos) dos SNPs MMP-7 -

181A/G e MMP-9 -1562C/T com os carcinomas epidermóides de língua estudados. 

 

Tabela 6   –  Distribuição das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs da 

MMP-7 e -9 nos casos de CEL e no grupo controle. Natal-RN, 2010 

Legenda: RP = razão de prevalência; IC = intervalo de confiança; *estatisticamente significativo; # = 
estatisticamente tende à significância; F = Teste exato de Fisher. 

  

 

Genótipos 

 

CEL 

(n=71) 

Controle 

(n=60) 
RP (95% IC) p-valor 

MMP-7 -181A/G 

 

AA 33 (46%) 44 (73%) 0.32 (0.17 to 0.57) < 0.001* 

AG 36 (51%) 12 (20%) 2.00 (2.22 a 7.87) < 0.001* 

GG 2 (3%) 4 (7%) 0.41 (0.07 a 1.87) 0.331
F
 

Frequência do 

alelo G 
28% 16% 1.40 (1.01 a 3.98) 0.044

#
 

MMP-9 -1562C/T  

 

CC 56 (79%) 55 (92%) 0.33 (0.13 a 0.77) 0.009* 

CT 14 (20%) 5 (8%) 1.54 (1.21 a 7.23) 0.014* 

TT 1 (1%) - - - 

Frequência do 

alelo T 
12% 4% 1.60 (1.05 a 12.07) 0.060

#
 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

11 (15%) 3 (5%) 2.00 (1.30 a 11.40) 0.011*
F
 



Levando-se em conta as associações encontradas entre a frequência dos polimorfismos da 

MMP-7 e -9 e o desenvolvimento do CEL, buscou-se avaliar, através da estratificação das 

amostras, a influência das variáveis idade (tabela 7) e sexo (tabela 8) sobre tais relações. 

Tabela 7    –  Distribuição das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs da MMP-7 e -

9 nos casos de CEL e no grupo controle segundo a idade (por grupo). 

Natal-RN, 2010 

Legenda: RP = razão de prevalência; IC = intervalo de confiança; *estatisticamente significativo; # = 
estatisticamente tende à significância; F = Teste exato de Fisher. 

 

 

 

Idade 

 

Genótipos 

 

CEL 

(n=71) 

Controle 

(n=60) 
RP (95% IC) p-valor 

<40 anos 

 

CEL (n=9) 

Controle (n=27) 

MMP-7 -181A/G 

 

AA 2 (22%) 18 (67%) 1.28 (0.64 a 2.61) 0.480 

AG 5 (56%) 6 (22%) 2.00 (2.43 a 8.41) 0.000* 

GG 2 (22%) 3 (11%) 1.43 (1.04 a 5.15) 0.036* 

Frequência do 

alelo G 
50% 22% 2.00 (1.92 a 6.60) < 0.001* 

MMP-9 -1562C/T 

 

CC 8 (89%) 24 (89%) 1.00 (0.40 a 2.48) 1.000 

CT 1 (11%) 3 (11%) 1.00 (0.40 a 2.48) 1.000 

TT - - - - 

Frequência do 

alelo T 
6% 6% 1.00 (0.30 a 3.39) 1.000 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

1 (11%) 1 (3%) 2.0 (1.01 a 22.88) 0.049
#F

 

≥40 anos 

 

CEL (n=62) 

Controle (n=33) 

MMP-7 -181A/G 

 

AA 31 (50%) 26 (79%) 0.27 (0.14 a 0.50) < 0.001* 

AG 31 (50%) 6 (18%) 2.10 (2.39 a 8.77) < 0.001* 

GG - 1 (3%) - - 

Frequência do 

alelo G 
25% 12% 1.55 (1.15 a 5.33) 0.018* 

MMP-9 -1562C/T 

 

CC 48 (77%) 31 (94%) 0.21 (0.08 a 0.54) 0.001* 

CT 13 (21%) 2 (6%) 1.71 (1.64 a 11.71) 0.002* 

TT 1 (2%) - -  - 

Frequência do 

alelo T 
12% 3% 1.70 (1.27 a 19.92) 0.016* 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

10 (16%) 2 (6%) 1.53 (1.13 a 8.61) 0.024* 



Tabela 8    –  Distribuição das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs da MMP-7 e -

9 nos casos de CEL e no grupo controle de acordo com o sexo. Natal-RN, 

2010 

Legenda: RP = razão de prevalência; IC = intervalo de confiança; *estatisticamente significativo; # = 

estatisticamente tende à significância; F = Teste exato de Fisher. 

 Na análise da tabela 7, observa-se para o SNP funcional da MMP-7 que 

independente da idade a associação das frequências do alelo G e do genótipo A/G com o 

CEL foi mantida. Adversamente, a associação das frequências do alelo T e do genótipo C/T 

do SNP da MMP-9 com o CEL foi influenciada pela idade, sendo apenas mantida nos 

indivíduos com idade ≥ 40 anos. A análise da associação da frequência combinada dos 

 

Sexo 

 

Genótipos 

 

CEL 

(n=71) 

Controle 

(n=60) 
RP (95% IC) p-valor 

Feminino 

 

CEL (n=20) 

Controle (n=32) 

MMP-7 -181A/G 

 

AA 8 (40%) 23 (72%) 0.51 (0.14 a 0.47) < 0.001* 

AG 11 (55%) 7 (22%) 2.0 (2.34 a 8.08) < 0.001* 

GG 1 (5%) 2 (6%) 0.82 (0.22 a 2.92) 0.756 

Frequência do 

alelo G 
32% 17% 1.44 (1.18 a 4.55) 0.014* 

MMP-9 -1562C/T 

 

CC 17 (85%) 29 (91%) 0.56 (0.22 a 1.35) 0.192 

CT 2 (10%) 3 (9%) 1.06 (0.43 a 2.99) 0.809 

TT 1 (5%) - - - 

Frequência do 

alelo T 
10% 4% 1.47 (0.73 a 12.01) 0.164

F
 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

2 (10%) 2 (6%) 1.30 (0.60 a 5.34) 0.297 

Masculino 

 

CEL (n=51) 

Controle (n=28) 

MMP-7 -181A/G 

 

AA 25 (49%) 21 (75%) 0.32 (0.17 a 0.58) < 0.001* 

AG 25 (49%) 5 (18%) 2.10 (2.30 a 8.42) < 0.001* 

GG 1 (2%) 2 (7%) 0.27 (0.03 a 1.48) 0.170
F
 

Frequência do 

alelo G 
26% 16% 1.32 (0.92 a 3.76) 0.083 

MMP-9 -1562C/T 

 

CC 39 (76%) 26 (93%) 0.24 (0.09 a 0.57) 0.001* 

CT  12 (24%) 2 (7%) 1.75 (1.75 a 10.93) 0.001* 

TT - - - - 

Frequência do 

alelo T 
11% 3% 1.65 (1.01 a 22.88) 0.049

#F
 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

9 (17%) 1 (3%) 1.84 (1.81 a 36.19) 0.002*
F
 



genótipos portadores dos SNPs com o CEL sofreu, em certo nível, influência da idade, 

sendo mais significativa nos indivíduos com idade igual ou superior a 40 anos (p = 0.024) 

que naqueles mais jovens (p = 0.049). A associação da frequência do genótipo C/T com o 

CEL teve interferência do sexo (tabela 8) dos indivíduos, embora nos homens estas 

associações tenham sido significativamente mantidas (p = 0.001). Ademais, a combinação 

dos genótipos A/G, G/G, C/T e T/T com o CEL foi também mantida apenas nos homens (p = 

0.002). Em conjunto, sob a dependência da idade e sexo dos indivíduos, os resultados 

acima permitiram a aceitação da hipótese H2.1 apenas para algumas associações. 

Verificou-se que entre os casos de CEL metastáticos o alelo G da MMP-7 foi mais 

significativamente mais prevalente (27%) que o alelo T da MMP-9 (5%) (IC: 2.68 a 21.2; p < 

0.001) (tabela 9). Entretanto, não foi observada qualquer associação dos SNPs estudados 

com a metástase do CEL. Ademais, os SNPs MMP-7 -181A/G e MMP-9 -1562C/T quando 

combinados exibiram forte associação à metástase do CEL (RP = 2.00; p < 0.001), 

validando a hipótese H3.1 apenas para a análise da frequência combinada dos SNPs 

estudados. Curiosamente, o genótipo selvagem C/C da MMP-9 apresentou forte associação 

aos CEL metastáticos. 

 

Tabela 9    –  Distribuição das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs da 

MMP-7 e -9 nos casos de CEL com e sem metástase. Natal-RN, 

2010 

Legenda: RP = razão de prevalência; IC = intervalo de confiança; *estatisticamente significativo; F = 
Teste exato de Fisher. 

 

Genótipos 

 

Metástase 
RP (95% IC) p-valor 

Com (n=28) Sem (n=43) 

MMP-7 -181A/G 

 

AA 14 (50%) 19 (45%) 1.10 (0.70 a 2.14) 0.479 

AG 13 (46%) 23 (53%) 0.76 (0.43 a 1.32) 0.322 

GG 1 (4%) 1 (2%) 1.34 (0.28 a 22.98) 0.683
F
 

Frequência do 

alelo G 
27% 30% 1.00 (0.46 a 1.60) 0.638 

MMP-9 -1562C/T  

 

CC 25 (89%) 31 (72%) 2.00 (1.48 a 6.96) 0.002* 

CT 3 (11%) 11 (26%) 0.53 (0.16 a 0.76) 0.006* 

TT - 1 (2%) - - 

Frequência do 

alelo T 
5% 15% 0.48 (0.09 a 0.84) 0.018* 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

8 (28%) 3 (7%) 2.0 (2.18 a 13.31) < 0.001* 



  Frente aos resultados da tabela 9, os CELs estudados foram estratificados pela 

idade, sexo, gradação histológica e imunoexpressão das MMPs (tabelas de 10 a 14), a fim 

de responder a hipótese H4. 

Os resultados da associação da frequência dos SNPs com a metástase do CEL após 

a estratificação da amostra segundo a idade dos pacientes (tabela 10) denotaram que esta 

variável pareceu não interferir na associação do genótipo C/C da MMP-9 com a metástase, 

mas influenciou negativamente na associação dos genótipos portadores combinados aos 

casos metastáticos. Interessantemente, a estratificação por idade resultou no surgimento de 

forte associação da frequência do heterozigoto A/G da MMP-7 com a metástase nos 

indivíduos com menos de 40 anos (p < 0.001), conferindo um risco (RP) 3.55 vezes maior 

para a metástase ocorrer nestes pacientes.  

Do exposto na tabela 11, que apresenta os resultados pós-estratificação da amostra 

segundo o sexo dos pacientes, verificou-se que os pacientes com o genótipo selvagem C/C 

(RP = 3.00; p < 0.001) associaram-se ao desenvolvimento de tumores metastáticos. Além 

disso, houve o surgimento da associação entre as pacientes heterozigotas C/T (RP = 1.5; p 

= 0.030), as homozigotas selvagens A/A (RP = 2.22; p < 0.001) e as mulheres portadoras de 

genótipos portadores duplos MMP-7 e MMP-9 (RP = 1.50; p = 0.030) à metástase do CEL. 

Curiosamente, também   

 Na tabela 12, podem ser conferidos os resultados referentes à estratificação da 

amostra pela gradação histológica de malignidade. Nos pacientes com CEL de alto-grau, o 

alelo polimórfico G foi um pouco mais prevalente nos casos com metástase (33%) que nos 

sem metástase (28%), mas sem diferença estatística. Os homozigotos selvagens MMP-9 

C/C apresentaram associação com a metástase (RP = 2.56; IC: 2.48 a 11.2; p < 0.001) no 

grupo de CEL de alto-grau, enquanto que no grupo de baixo-grau os homozigotos selvagens 

MMP-7 A/A relacionaram-se à metástase (RP = 1.62; IC: 1.59 a 5.12; p < 0.001). Entretanto, 

após a estratificação pela gradação histológica, a elevada associação da frequência 

combinada dos genótipos polimórficos da MMP-7 e MMP-9 com a metástase do CEL (tabela 

9) foi perdida. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 10   – Distribuição das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs da MMP-7 e -

9 nos casos de CEL com e sem metástase segundo a idade. Natal-RN, 

2010 

Legenda: RP = razão de prevalência; IC = intervalo de confiança; *estatisticamente significativo; # = 
estatisticamente tende à significância. 

  

 

  

 

Idade 
 

Genótipos 

 

Metástase 
RP (95% IC) p-valor 

Com (n=28) Sem (n=43) 

<40 anos 

 

CEL  

Com (n=6) 

Sem (n=3) 

MMP-7 -181A/G 

 

AA 1 (17%) 1 (33.3%) 0.28 (0.21 a 0.81) 0.009* 

AG 5 (83%) 1 (33.3%) 3.55 (5.07 a 19.50) < 0.001* 

GG - 1 (33.3%) -      - 

Frequência do 

alelo G 
60% 50% 1.50 (0.85 a 2.63) 0.155 

MMP-9 -1562C/T 

 

CC 6 (100%) 2 (67%) - - 

CT - 1 (33%) - - 

TT - - - - 

Frequência do 

alelo T 
- 83% - - 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

- 1 (33.3%) - - 

≥40 anos 

 

CEL  

Com (n=22) 

Sem (n=40) 

MMP-7 -181A/G 

 

AA 13 (59%) 18 (45%) 1.76 (1.00 a 3.09) 0.048
#
 

AG 9 (41%) 22 (55%) 0.57 (0.32 a 1.00) 0.048
#
 

GG - - - - 

Frequência do 

alelo G 
83% 72% 2.00 (0.96 a 3.80) 0.060

#
 

MMP-9 -1562C/T 

 

CC 19 (86%) 29 (72%) 2.00 (1.17 a 4.98) 0.015* 

CT 3 (14%) 10 (25%) 0.66 (0.23 a 1.01) 0.050
#
 

TT - 1 (3%) - - 

Frequência do 

alelo T 
93% 85% 1.70 (0.92 a 6.39) 0.071 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

3 (14%) 7 (17%) 0.79 (0.36 a 1.73) 0.558 



 

 

Tabela 11   – Distribuição das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs da MMP-7 e -

9 nos casos de CEL com e sem metástase segundo o sexo. Natal-RN, 

2010 

Legenda: RP = razão de prevalência; IC = intervalo de confiança; *estatisticamente significativo; F = Teste exato 
de Fisher. 

 

  

 

 

Sexo 
 

Genótipos 

 

Metástase 
RP (95% IC) p-valor 

Com (n=28) Sem (n=43) 

Feminino 

 

CEL 

Com (n=6) 

Sem (n=14) 

MMP-7 -181A/G 

 

AA 4 (67%) 4 (29%) 2.22 (2.72 a 9.09) < 0.001* 

AG 2 (33%) 9 (64%) 0.52 (0.15 a 0.50) < 0.001* 

GG - 1 (7%) - - 

Frequência do 

alelo G 
17% 39% 0.52 (0.16 a 0.62) 0.001* 

MMP-9 -1562C/T 

 

CC 5 (83%) 12 (86%) 0.67 (0.36 a 1.73) 0.558 

CT 1 (17%) 1 (7%) 1.50 (1.09 a 7.32) 0.030* 

TT - 1 (7%) - - 

Frequência do 

alelo T 
8% 10% 0.78 (0.28 a 2.11) 0.621 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

1 (17%) 1 (7%) 1.50 (1.09 a 7.32) 0.030* 

Masculino 

 

CEL 

Com (n=22) 

Sem (n=29) 

MMP-7 -181A/G 

 

AA 10 (45%) 15 (52%) 0.76 (0.43 a 1.32) 0.322 

AG 11 (50%) 14 (48%) 1.08 (0.62 a 1.89) 0.777 

GG 1 (5%) - - - 

Frequência do 

alelo G 
30% 24% 1.17 (0.72 a 2.56) 0.339 

MMP-9 -1562C/T 

 

CC 20 (91%) 19 (66%) 3.00 (2.37 a 12.10) < 0.001* 

CT 2 (9%) 10 (34%) 0.35 (0.08 a 0.42) < 0.001* 

TT - - - - 

Frequência do 

alelo T 
4% 17% 0.35 (0.05 a 0.66) 0.005*

F
 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

2 (9%) 7 (24%) 0.50 (0.13 a 0.71) 0.004* 



Tabela 12   –  Distribuição das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs da MMP-7 e -

9 nos casos de CEL com e sem metástase segundo a gradação histológica 

de malignidade. Natal-RN, 2010 

Legenda: RP = razão de prevalência; IC = intervalo de confiança; *estatisticamente significativo. 

Na tabela 13, dispõem-se os resultados referentes à análise da influência dos 

escores de expressão imuno-histoquímica das MMPs-7 e -9 no parênquima tumoral na 

associação dos SNPs com a metástase do CEL. A estratificação pela imunoexpressão das 

MMPs estudadas, revelou que os pacientes homozigotos MMP-9 C/C apresentando CEL 

com alta imunoexpressão no parênquima aumentaram sua associação à metástase (RP = 

3.00; IC: 2.30 a 12.6; p < 0.001), mas os homozigotos selvagens A/A da MMP-7 e os 

portadores de duplo genótipo polimórfico não mantiveram esta relação.  

 

Gradação 

histológica 

 

Genótipos 

 

Metástase 
RP (95% IC) p-valor 

Com (n=28) Sem (n=43) 

Alto-grau 

 

CEL 

Com (n=18) 

Sem (n=23) 

MMP-7 -181A/G 

 

AA 7 (39%) 10 (44%) 0.81 (0.46 a 1.43) 0.473 

AG 10 (56%) 13 (56%) 1.00 (0.57 a 1.75) 1.000 

GG 1 (5%) - - - 

Frequência do 

alelo G 
33% 28% 1.30 (0.69 a 2.33) 0.443 

MMP-9 -1562C/T 

 

CC 16 (89%) 14 (61%)  2.56 (2.48 a 11.2) < 0.001* 

CT 2 (11%) 8 (35%) 0.46 (0.11 a 0.48) < 0.001* 

TT - 1 (4%) - - 

Frequência do 

alelo T 
5% 21% 0.35 (0.06 a 0.53) 0.001* 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

2 (11%) 6 (26%) 0.53 (0.16 a 0.76) 0.006* 

Baixo-grau 

 

CEL 

Com (n=10) 

Sem (n=20) 

MMP-7 -181A/G 

 

AA 7 (70%) 9 (45%) 1.62 (1.59 a 5.12) < 0.001* 

AG 3 (30%) 10 (50%) 0.63 (0.24 a 0.77) 0.004* 

GG - 1 (5%) - - 

Frequência do 

alelo G 
15% 30% 0.61 (0.20 a 0.82) 0.011* 

MMP-9 -1562C/T 

 

CC 9 (90%) 17 (85%) 1.27 (0.67 a 3.85) 0.285 

CT 1 (10%) 3 (15%) 0.63 (0.26 a 1.49) 0.285 

TT - - - - 

Frequência do 

alelo T 
5% 7% 0.70 (0.20 a 2.34) 0.552 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

1 (10%) 2 (10%) 1.00 (0.39 a 2.58) 1.000 



 

Tabela 13   – Distribuição das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs da MMP-7 e -

9 nos casos de CEL com e sem metástase segundo os escores de 

expressão imuno-histoquímica no parênquima tumoral. Natal-RN, 2010 

*estatisticamente significativo; # = estatisticamente tende à significância; F = Teste exato de Fisher 

 

No estroma, a avaliação da influência dos imunoescores da MMP-7 e -9 na 

associação dos SNPs à metástase do CEL (tabela 14) revelou que os homozigotos C/C da 

MMP-9 tornaram a associação com a metástase mais significativa no grupo de expressão 

significativa (RP = 3.00; IC: 2.27 a 12.5; p < 0.001) que aquela observada para a expressão 

desta MMP nas células malignas (tabela 13), enquanto os homozigotos MMP-7 A/A não 

tiveram influência desta variável e os pacientes com duplo genótipo polimórfico perderam a 

associação aos CELs metastáticos. 

 

Imunoescores 

(parênquima) 

 

Genótipos 

 

Metástase 
RP (95% IC) p-valor 

Com (n=28) Sem (n=43) 

Alta 

imunoexpressão 

 

 

MMP-7 -181A/G (n=27) (n=38)  

AA 13 (48%) 16 (42%) 1.30 (0.73 a 2.23) 0.394 

AG 13 (48%) 21 (55%) 0.76 (0.43 a 1.32) 0.322 

GG 1 (4%) 1 (3%) 1.35 (0.27 a 7.38) 0.700
F
 

Frequência do 

alelo G 
22% 30% 0.66 (0.34 a 1.25) 0.197 

MMP-9 -1562C/T (n=25) (n=29)  

CC 23 (92%) 20 (69%) 3.00 (2.3 a 12.6) < 0.001* 

CT 2 (8%) 8 (27%) 0.40 (0.10 a 0.54) < 0.001* 

TT - 1 (4%) - - 

Frequência do 

alelo T 
4% 17% 0.35 (0.06 a 0.60) 0.003* 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

3 (6%) 7 (10%) 

 

0.57 (0.19 a 1.66) 

 

0.297 

Baixa 

imunoexpressão 

 

 

MMP-7 -181A/G (n=1) (n=5)  

AA 1 (100%) 3 (60%) - - 

AG - 2 (40%) - - 

GG - - - - 

Frequência do 

alelo G 
- 20% - - 

MMP-9 -1562C/T (n=3) (n=14)  

CC 2 (66%) 11 (79%) 0.73 (0.27 a 0.98) 0.040
#
 

CT 1 (34%) 3 (21%) 1.35 (1.03 a 3.69) 0.040
#
 

TT - - - - 

Frequência do 

alelo T 
16% 10% 1.71 (0.69 a 4.33) 0.207 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

1 (25%) 3 (15%) 2.00 (0.93 a 3.91) 0.077 



 

Tabela 14   – Distribuição das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs da MMP-7 e -

9 nos casos de CEL com e sem metástase segundo os escores de 

expressão imuno-histoquímica no estroma tumoral. Natal-RN, 2010 

Legenda: RP = razão de prevalência; *estatisticamente significativo; F = Teste exato de Fisher 

Conjuntamente, a estratificação da amostra de CELs segundo a idade, sexo, 

gradação histológica e escores de marcação imuno-histoquímica das MMPs estudadas 

levou à validação da hipótese H4.1, pois estas variáveis influenciaram, em certo grau, na 

associação das frequências dos SNPs da MMP-7 e MMP-9 com a metástase do CEL. 

Na tabela 15, com relação às hipóteses aventadas nesta pesquisa, dispõem-se 

resumidamente as associações e estimativas de risco significativas verificadas neste 

trabalho entre a frequência dos polimorfismos funcionais MMP-7 -181 A/G e MMP-9 -1562 

 

Imunoescores 

(estroma) 

 

Genótipos 

 

Metástase 
RP (95% IC) p-valor 

Com (n=28) Sem (n=43) 

Expressão 

Significativa 

 

 

MMP-7 -181A/G (n=21) (n=23)  

AA 9 (42%) 2 (8%) 2.50 (3.72 a 19.97) < 0.001* 

AG 11 (52%) 20 (88%) 0.46 (0.07 a 0.30) < 0.001* 

GG 1 (6%) 1 (4%) 1.22 (0.35 a 7.61) 0.748
F
 

Frequência do 

alelo G 
30% 51% 0.63 (0.23 a 0.74) 0.002* 

MMP-9 -1562C/T (n=25) (n=29)  

CC 23 (92%) 20 (69%) 3.00 (2.27 a 12.57) < 0.001* 

CT 2 (8%) 8 (27%) 0.40 (0.10 a 0.54) < 0.001* 

TT - 1 (4%) - - 

Frequência do 

alelo T 
4% 17% 0.35 (0.05 a 0.66) 0.005*

F
 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

4 (9%) 11 (21%) 0.56 (0.15 a 0.85) 0.017* 

Expressão 

Ausente/Insignificante 

 

 

MMP-7 -181A/G (n=7) (n=20)  

AA 5 (71%) 8 (40%) 2.00 (2.03 a 6.64) < 0.001* 

AG 2 (28%) 12 (60%) 0.50 (0.14 a 0.47) < 0.001* 

GG - - - - 

Frequência do 

alelo G 
14% 30% 0.60 (0.18 a 0.77) 0.006* 

MMP-9 -1562C/T (n=3) (n=14)  

CC 2 (67%) 11 (78%) 0.80 (0.30 a 1.08) 0.082 

CT 1 (33%) 3 (22%) 1.30 (0.93 a 3.31) 0.082 

TT - - - - 

Frequência do 

alelo T 
17% 10% 1.31 (0.80 a 4.40) 0.147 

MMP-7 -181AG 

MMP-7 -181GG 

+ 

MMP-9 -1562CT 

MMP-9 -1562TT 

2 (20%) 3 (9%) 1.50 (1.10 a 6.11) 0.027* 



C/T e os casos de carcinoma epidermóide de língua sob a influência das variáveis 

clinicopatológicas estudadas. 

 

Tabela 15 –  Distribuição da frequência dos polimorfismos funcionais MMP-7 -181 A/G e 

MMP-9 -1562 C/T segundo as hipóteses (H1 a H4). Natal-RN, 2010 

SNPs 
CEL 

(H1) 

SNPs x CEL 

(H2) 

METÁSTASE 

(H3) 

SNPs x METÁSTASE 

(H4) 

MMP-7 -181 A/G ↑↑ - -  < 40 anos (↑↑↑) 

MMP-9 -1562 C/T ↑ 

 ≥ 40 anos 

-  Feminino (↑) 

 Masculino 

MMP-7 A/G + MMP-9 C/T ↑↑ 

 ≥ 40 anos 

↑↑  Feminino (↑) 

 Masculino 

MMP-7 -181 A/A  - - - 

 Feminino (↑↑) 

 Baixo-grau de malignidade (↑) 

MMP-9 -1562 C/C - - ↑↑ 

 Masculino (↑↑↑) 

 Alto-grau de malignidade (↑↑) 

 Alta imunoexpressão no 
estroma e parênquima 
tumoral (↑↑↑) 

Legenda: ↑ = grandeza do risco determinado pela razão de prevalência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

“A perseverança não é uma longa corrida, 

são muitas corridas curtas, uma depois da outra.” 

 

Walter Elliott 



6 DISCUSSÃO 

 

O carcinoma epidermóide oral é o resultado do acúmulo de alterações genéticas 

oncogênicas nas células do revestimento epitelial da mucosa oral, em geral de natureza 

não-hereditária, decorrentes da interação do indivíduo com fatores exógenos ambientais 

provenientes do consumo de produtos derivados do tabaco, álcool etílico e betel, além de 

condições como má-nutrição, má-higiene oral, imunossupressão e infecções diversas 

(SZABÓ et al., 1999; SCULLY; FIELD; TANZAWA, 2000a, 2000b, 2000c; NEVILLE; DAY, 

2002; NAGPAL; DAS, 2003; ROSENQUIST et al., 2005; NEVILLE et al., 2009; BAGAN; 

SCULLY, 2009; SCULLY; BAGAN, 2009).  

Contudo, embora o reconhecimento dos principais fatores etiológicos do CEO tenha 

levado a grandes esforços de natureza preventiva e educativa para a população em geral, 

observa-se apenas uma pequena estagnação do número de novos casos em indivíduos 

acima dos 40 anos de idade, com um paulatino aumento da incidência em pessoas mais 

jovens e do sexo feminino, muitas das quais sem os hábitos deletérios do consumo do 

tabaco e álcool etílico, que são os principais fatores etiológicos desta neoplasia (ATULA et 

al., 1996; SCHANTZ; YU, 2002; DURAZZO et al., 2005; CHITAPANARUX et al., 2006; BELL 

et al., 2007; KADEMANI, 2007; GARAVELLO; SPREAFICO; GAINI, 2007; STOLK-

LIEFFERINK et al., 2008; MALLET et al., 2009; HARRIS et al., 2009; BLEYER, 2009; 

SALEM, 2010). 

Ademais, a maioria das pessoas expostas a esses fatores externos predisponentes 

não irão desenvolver o CEO, e, por esta razão, parece que existem fatores genéticos 

intrínsecos relacionados a uma maior susceptibilidade individual ao desenvolvimento dessa 

neoplasia e à modulação do seu comportamento clínico e resposta às diversas modalidades 

terapêuticas, que diferem consideravelmente entre os pacientes (ROSE et al., 2000; 

DEMANT, 2003; HOULSTON; PETO, 2004; SATHYAN et al., 2006; O-CHAROENRAT; 

KHANTAPURA, 2006; O-CHAROENRAT; LEKSRISAKUL; SANGRUCHI, 2006; ANDREWS; 

SEAMAN; WEBSTER-CYRIAQUE, 2009).  

O carcinoma epidermóide oral surge como um crescimento desordenado de células 

próximas à membrana basal que se expande em todas as direções, substituindo 

impiedosamente o epitélio normal (NAGPAL; DAS, 2003; ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 2006; 

SCULLY; BAGAN, 2009). Assim, para o estabelecimento da invasão e metástase do CEO, 

inicialmente, as células tumorais devem degradar as proteínas da membrana basal e da 

matriz extracelular e, em seguida, alterar seu padrão de adesão e migração celular 



(CURRAN; MURRAY, 2000; GHOSH et al., 2002; LIM et al., 2004; BAKER et al., 2006; 

LYONS; JONES, 2007; GORDON-NUÑEZ, 2006; SILVEIRA et al., 2007).  

Diversos trabalhos têm provido evidências plausíveis de que a relação estabelecida 

entre as células malignas e o estroma interfere no desenvolvimento e progressão clínica 

tumoral (WERNERT, 1997; THOMAS; LEWIS; SPEIGHT, 1999; FRANCHI et al., 2002; 

LYNCH, MATRISIAN, 2002; KATAOKA et al., 2003; BOSMAN; STAMENKOVIC, 2003; 

STAMENKOVIC, 2003; KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003; KATAYAMA et al., 2004; 

DECLERCK et al., 2004; GEORGE; DWIVEDI, 2004; AMORIM, 2004; PEREIRA et al., 2005; 

LITTLEPAGE; EGEBLAD; WERB, 2005; EGEBLAD; LITTLEPAGE; WERB, 2005; BARROS, 

2006; BAKER et al., 2006; ORIMO; WEINBERG, 2006; TANZER, 2006; WILSON; SINGH, 

2008).  

Embora a função primordial da matriz extracelular relacione-se à manutenção do 

arcabouço tecidual, intermediando as inter-relações entre os diversos tecidos que compõem 

um organismo, a MEC constitui-se em um reservatório para uma grande quantidade de 

moléculas de funções biológicas diversas, que no âmbito da tumorigênese podem se 

relacionar a funções pró ou antineoplásicas. Por esta razão, o perfil funcional do estroma 

tem sido classificado como estroma pró-tumor ou antitumor (EGEBLAD; WERB, 2002; DE 

WEVER; MAREEL, 2003; EGEBLAD; LITTLEPAGE; WERB, 2005; LITTLEPAGE; 

EGEBLAD; WERB, 2005; ORIMO; WEINBERG, 2006; ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 2006), 

embora tais perfis não tenham natureza estática, e, assim, em momentos diferentes da 

tumorigênese, a MEC pode executar uma ou outra dessas funções.  

Neste tocante, vale ressaltar que as células malignas são capazes de produzir 

diversas proteases ou ainda induzir as células do estroma a secretar tais enzimas e assim 

iniciar toda a cascata de eventos relacionados à invasão e metástase tumorais (EGEBLAD; 

WERB, 2002; FRANCHI et al., 2002; NABESHIMA et al., 2002; LYNCH; MATRISIAN, 2002; 

KATAYAMA et al., 2004; GEORGE; DWIVEDI, 2004; ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 2006). 

Porém, várias evidências científicas têm demonstrado que a família das metaloproteinases, 

que é subagrupada em serralisinas, matrixinas (MMPs), astacinas e adamalisinas, é o 

principal grupo relacionado à remodelação da MEC (STERNLICHT; WEBER, 2001; 

KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003; MOTT; WERB, 2004; FOLGUERAS et al., 2004).  

Como as MMPs constituem o grupo capaz de degradar e/ou modificar 

funcionalmente todos os componentes da matriz extracelular, elas têm sido alvos de 

diversos trabalhos, que buscam avaliar suas funções biológicas dentro da fisiologia e 

patologia dos tecidos humanos (NAGASE; WOESSNER JR, 1999; CURRAN; MURRAY, 

2000; DE COIGNAC et al., 2000; STAMENKOVIC, 2000; JOHANSSON; KÄHÄRI, 2000; 



JOHANSSON; AHONEN; KÄHÄRI, 2000; BORKAKOTI, 2000; STAMENKOVIC, 2003; 

BOSMAN; STAMENKOVIC, 2003; FOLGUERAS et al., 2004; MOTT; WERB, 2004; HIJOVA, 

2005; ZIOBER; FALLS; ZIOBER, 2006; II et al., 2006; AMALINEI; CARUNTU; BALAN, 2007; 

RAFFETTO; KHALIL, 2008; ZHANG et al., 2009; TILAKARATNE et al., 2009). 

Vale ressaltar que, ao se considerar seus importantes efeitos biológicos, a síntese e 

atividade das MMPs são extremamente controladas em nível transcricional, pós-

transcricional e através de indutores ou inibidores dentro do microambiente intracelular, tais 

como os mecanismos epigenéticos de silenciamento gênico e degradação ou estabilização 

do RNAm, e extracelular, melhor exemplificado pelos inibidores teciduais específicos das 

MMPs (TIMPs) (STERNLICHT; WEBER, 2001; WERNER; RATHCKE; MANDIC, 2002; 

JONES; SANE; HERRINGTON, 2003; KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003; 

STAMENKOVIC, 2003; MOTT; WERB, 2004; FOLGUERAS et al., 2004; YAN; BOYD, 2007; 

CLARK et al., 2008).  

A região promotora dos genes da MMP-7 e MMP-9 apresentam um TATA Box 

próximo a sítios de ligação aos fatores de transcrição trans-ativadores AP-1 e PEA3, 

conferindo a estes genes responsividade a variações das quantidades e/ou atividades 

biológicas destes respectivos fatores transcricionais, que podem ser moduladas por uma 

grande variedade de citocinas e fatores de crescimento, tais como interleucinas, interferons, 

EGF, KGF (keratinocyte growth factor), NGF (nerve growth factor), HGF (hepatocyte growth 

factor), bFGF, VEGF, PDGF, TNF-  e TGF- . Ademais, o promotor da MMP-7 tem sítios 

Tcf-4 para a ligação a complexos transcricionais dependentes da via de sinalização Wnt ( -

catenina/Tcf/LEF), enquanto que a região promotora da MMP-9 apresenta um sítio para o 

NF- B (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) (YE, 2000; 

CRAWFORD et al., 2001; EGEBLAD; WERB, 2002; LIU et al., 2002; SAEKI et al., 2002; 

OLOUMI; MCPHEE; DEDHAR, 2004; YAN; BOYD, 2007; CLARK et al., 2008). 

Yan e Boyd (2007) acrescentam que, como as regiões promotoras da maioria das 

MMPs, dentre elas a MMP-7 e -9, contendo sítios AP-1 e PEA3 interagem com elementos 

da via mitogênica MAPK (mitogen-activated protein kinases), existe um ponto de 

convergência para a indução da expressão das MMPs pelas proteínas da MEC, pois a via 

MAPK inicia-se, dentre outras formas, quando ocorre a perda do contato célula-célula e/ou 

célula-matriz, levando à sinalização intracelular por meio de moléculas de adesão, tais como 

as integrinas.  

Diferentemente dos oncogenes, os genes das MMPs parecem que não são hiper-

regulados por amplificação gênica ou hiperativação pós-mutação e, por esta razão, segundo 

Egeblad e Werb (2002) a elevada expressão das MMPs nos tumores está mais relacionada 



a alterações transcricionais que a alterações gênicas per si. Ainda com relação à regulação 

transcricional das MMPs, tem-se observado uma maior ou menor susceptibilidade ao 

desenvolvimento de determinadas patologias, como o câncer, aneurismas e doenças 

coronarianas, devido à presença de polimorfismos na região promotora dos genes de 

determinadas MMPs, tais como a -1, -2, -3, -7, -9 e -12 (YE, 2000; KWOK; CHEN, 2003; 

HOULSTON; PETO, 2003; HOULSTON; PETO, 2004; FOLGUERAS et al., 2004; YU et al., 

2004; GRIEU; LI; IACOPETTA, 2004; ZHANG et al., 2005; AWAKURA et al., 2006; CAO; LI, 

2006; II et al., 2006; REUBEN; CHEUNG, 2006; YAN; BOYD, 2007; KIM; MISRA, 2007; 

DONG et al., 2008; CLARK et al., 2008; SCULLY; BAGAN, 2009). 

Os polimorfismos nas regiões promotoras das metaloproteinases da matriz 

extracelular, que resultam de inserções ou substituições de nucleotídeos ou ainda da 

instabilidade de microssatélites, alteram a relação entre os fatores de transcrição e os 

elementos cis no promotor (YE, 2000; YAN; BOYD, 2007; CLARK et al., 2008). Zhang et al. 

(1999) demonstraram que a substituição de uma citosina para uma timina (C→T) na posição 

-1562 do promotor da MMP-9 gera um sítio de alta afinidade para uma proteína nuclear até 

então não identificada, levando a um expressivo aumento da atividade promotora do gene 

desta metaloproteinase. Já o polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) na posição -181 do 

promotor da MMP-7, que substitui uma adenina por uma guanina (A→G), gerando um sítio 

de ligação para um fator de transcrição de proteínas do choque térmico (heat shock 

transcription factor; HSTF), também exerce significativo efeito na expressão dessa 

metaloenzima (JORMSJÖ et al., 2001; ZHANG et al., 2005).  

Diante destas considerações, embora diversos trabalhos tenham constatado altos 

níveis de expressão da MMP-7 e MMP-9 no carcinoma epidermóide oral, particularmente o 

de língua (AMORIM, 2004; BARROS, 2006), poucos são os estudos que visaram avaliar o 

possível efeito de SNPs funcionais dessas metaloproteinases no desenvolvimento e 

agressividade clínica deste tipo de neoplasia. Por esta razão, a presente pesquisa buscou, 

através de estudo em secção transversal, associar a frequência dos polimorfismos de 

nucleotídeo único MMP-7 -181 A/G (rs11568818) e MMP-9 -1562 C/T (rs3918242) às 

características clínicas (idade, sexo e presença de metástase) e patológicas (gradação 

histológica de malignidade e expressão imuno-histoquímica) de pacientes com carcinoma 

epidermóide de língua. 

Neste trabalho, as frequências globais (CEL + grupo controle) dos alelos polimórficos 

da MMP-7 e MMP-9 estudados foram de 22% e 8%, respectivamente, estando as mesmas 

abaixo das frequências mundiais estimadas na plataforma SNP do NCBI < 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp >, que, correspondentemente, são de 44% e 28%. 

Entretanto, como não existem trabalhos de ordem populacional referentes à prevalência 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp


destes alelos na população brasileira e considerando-se que a distribuição dos genótipos 

nos pacientes com CEL e no grupo controle não se desviou do equilíbrio de Hardy-

Weinberg, acreditamos que esta diferença encontrada entre nossas frequências alélicas 

globais e a mundial não interferiram significativamente em nossas análises.  

Individualmente, as frequências dos alelos polimórficos MMP-7 -181 G e MMP-9 -

1562 T estudados foram mais altas no grupo de pacientes com CEL que no grupo controle. 

Estes resultados corroboram os de Blons et al. (2004) e Vairaktaris et al. (2007), que 

também verificaram que o alelo G da MMP-7 foi mais prevalente, respectivamente, em 148 

casos de carcinoma epidermóide da cabeça e pescoço e em 159 casos de CEO que nos 

seus grupos controles, e os de Vairaktaris et al. (2008, 2009) que encontraram associação 

do alelo MMP-9 T a séries de casos distintas de carcinoma epidermóide oral. 

Significativamente, os genótipos heterozigotos da MMP-7 e MMP-9 estiveram 

fortemente associados aos casos de CEL, sendo estimado um risco duas vezes maior para 

a prevalência destes genótipos se relacionarem aos indivíduos acometidos por essa 

neoplasia. Reforçando esses resultados, ao combinarmos as frequências dos genótipos 

portadores dos polimorfismos avaliados (A/G e G/G + C/T e C/C), encontramos uma 

associação significativa aos pacientes com CEL, além desses indivíduos apresentarem uma 

chance duas vezes mais alta de associação a essa neoplasia que os indivíduos não-

portadores.  

Entretanto, embora tenhamos observado que ambos os SNPs estudados, tanto 

individualmente como em combinação, associaram significativamente suas frequências aos 

casos de carcinoma epidermóide de língua, dentro do grupo dos pacientes, verificamos que 

a frequência do alelo polimórfico MMP-7 -181 G foi maior que a do alelo polimórfico MMP-9 -

1562 T, sendo esta diferença estatisticamente relevante. Dessa forma, nossos achados 

parecem apontar que o alelo G da MMP-7 tem, possivelmente, uma maior relação aos casos 

de CEL que o alelo MMP-9 -1562 T. 

A relação entre os SNPs MMP-7 -181 A/G e MMP-9 -1562 C/T com o risco de 

desenvolvimento de outras doenças (LI et al., 2006; SHAN et al., 2006) parece estar em 

consonância com nossos resultados. Li et al. (2006) em estudo caso-controle de 138 casos 

de  câncer de ovário verificaram possível associação entre o polimorfismo MMP-7 A/G ao 

risco de desenvolvimento do câncer ovariano, mas não associaram o SNP MMP-9 -1562 

C/T a este mesmo risco. Resultado similar foi observado por Shan et al. (2006), que em 

estudo retrospectivo caso-controle, observaram que as mulheres portadoras do alelo G e do 

genótipo A/G da MMP-7 apresentaram maior risco de desenvolverem endometriose e 

adenomiose. 



Recentemente, dois estudos caso-controle do mesmo grupo de pesquisadores 

analisaram a relação entre os polimorfismos MMP-7 -181 A/G (VAIRAKTARIS et al., 2007) e 

o MMP-9 -1562 C/T (VAIRAKTARIS et al., 2008) com a susceptibilidade para o 

desenvolvimento do carcinoma epidermóide oral. Como foram publicados separadamente, 

fizemos uma meta-análise simplificada destes trabalhos e assim, observamos que 

comparativamente, a frequência do alelo polimórfico G da MMP-7 (75%) também diferiu 

estatisticamente da encontrada para o SNP da MMP-9 (25%) (IC: 5.27 a 21.7; p = 0.000; 2) 

dentro do grupo dos pacientes. Assim, em conjunto, estes dois trabalhos parecem 

corroborar nossa observação anterior de que para o desenvolvimento do CEL é importante a 

participação de ambos os SNPs estudados, mas o alelo MMP-7 -181 G parece estar mais 

implicado neste processo.  

Embora o estadiamento clínico TNM seja considerado o fator mais associado à 

predição do prognóstico dos pacientes com CEO independentemente de sua localização 

anatômica (LIM et al., 2004; PATEL; SHAH, 2005; KADEMANI, 2005; RIGUAL et al., 2005; 

COSTA et al., 2005; NÉMETH et al., 2005; BELL et al., 2007; SCULLY; BAGAN, 2009; 

RUSTHOVEN et al., 2009), no presente trabalho não foi possível coletar o estadiamento 

tumoral de todos os casos estudados, e, por esta razão não incluímos este importante fator 

preditivo em nossas análises. Porém, conseguimos a informação referente à metástase e, 

como a formação de tumores metastáticos relaciona-se consideravelmente aos altos índices 

de recorrência e baixa sobrevida e tempo livre-de-doença do CEL (DEDIVITIS, 2003; LIM et 

al., 2004; PATEL; SHAH, 2005; SANO; MYERS, 2007; RUSTHOVEN et al., 2009), 

acreditamos que o presente trabalho possa contribuir sobremaneira com o entendimento do 

comportamento clínico dessa neoplasia. 

Fortalecendo nossas intenções de uso da metástase como parâmetro de desfecho 

da doença, Dedivitis (2003), ao avaliar a relação entre o modo de invasão das células 

malignas de 22 casos de carcinoma epidermóide de língua e o prognóstico dos pacientes, 

concluiu que quanto maior era o grau de invasão, maior era a frequência de metástase 

regional e pior o prognóstico. No trabalho de Lim et al. (2004), que se propuseram a 

identificar biomarcadores úteis para a predição de metástase tardia em linfonodos cervicais 

de pacientes com CEL nos estágios I e II (T1-T2N0M0) e a sobrevida em cinco anos, foi 

constatado que as variáveis espessura maior que 4 mm, modo de invasão e a baixa 

expressão da molécula de adesão E-caderina estavam altamente associadas à metástase 

cervical tardia, mas a única variável relacionada à sobrevida em cinco anos dos pacientes 

com CEL foi a presença da metástase cervical. Corroborando estes resultados, Patel e Shah 

(2005) afirmaram que a profundidade de invasão das células malignas do CEL primário é o 

principal fator para a predição da metástase em linfonodos regionais. 



Vale ressaltar que ainda segundo o sistema de classificação tumor-nodo-metástase 

(TNM), a metástase linfonodal ou à distância é um parâmetro enquadrado nos estágios III ou 

IV do carcinoma epidermóide oral, correspondendo às fases mais avançadas da doença 

(PATEL; SHAH, 2005; NEVILLE et al., 2009). Assim, diante do exposto, a separação dos 

casos de CEL de acordo com a presença ou não de metástase pode, em certa instância, 

refletir a classificação TNM, muito embora não saibamos informar se a certificação da 

metástase ocorreu antes ou depois da terapêutica instituída.  

Na análise da distribuição individual dos polimorfismos MMP-7 -181 A/G e MMP-9 -

1562 C/T entre os casos de carcinoma epidermóide de língua com presença ou não de 

metástase, observamos que o alelo G da MMP-7 foi significativamente mais frequente nos 

casos com metástase que o da MMP-9. Contudo, não encontramos associação 

estatisticamente significativa entre a frequência desses SNPs e os casos metastáticos. 

Ratificando esses nossos achados, Vairaktaris e colaboradores (2007) demonstraram que o 

genótipo MMP-7 -181 A/G exibiu significativa associação aos pacientes com carcinoma 

epidermóide oral nos estágios iniciais I e II do TNM. Nos anos seguintes, o mesmo grupo de 

autores (VAIRAKTARIS et al., 2008, 2009) encontraram associação similar do genótipo 

MMP-9 -1562 C/T apenas aos casos de CEO nos  estágios I e II da doença.  

Adicionalmente, diversos trabalhos têm demonstrado que os polimorfismos 

funcionais MMP-7 -181 A/G (ZHANG et al., 2005; SINGH; JAIN; MITTAL, 2008) e MMP-9 -

1562 C/T (GRIEU; LI; IACOPETTA, 2004; WANG; REIERSTAD; FISHMAN, 2006; 

PRZYBYLOWSKA et al., 2006; ELANDER; SÖDERKVIST; FRANSÉN, 2006; TU et al., 

2007; ROLLIN et al., 2007) parecem estar associados ao desenvolvimento de diversos tipos 

de cânceres humanos, mas, particularmente, não influenciam na progressão e/ou 

agressividade clínica destes tumores. 

Adversamente, Ghilardi et al. (2003), em estudo retrospectivo caso-controle da 

frequência do SNP -181 A/G na sequência promotora do gene da MMP-7 em casos de 

carcinoma cólon-retal, inferiram não só um papel deste polimorfismo no desenvolvimento 

neoplásico, como também relacionaram o mesmo à metástase linfonodal deste tipo de 

câncer. Além destes autores, Matsumara et al. (2005) relataram que o alelo polimórfico -

1562 T da MMP-9 relacionou-se ao fenótipo invasivo das células malignas provenientes do 

câncer gástrico. 

Entretanto, interessantemente, quando presentes num mesmo paciente, ambos os 

SNPs estudados exibiram forte associação, além de um risco duas vezes maior de sua 

prevalência se incluir dentro dos casos de CELs metastáticos. Consequentemente, 

considerando nossas observações prévias para a frequência combinada dos SNPs 



estudados, as pessoas que portam dois genótipos contendo os polimorfismos da MMP-7 e 

MMP-9 têm aparentemente um risco maior para desenvolver o carcinoma epidermóide de 

língua com uma maior propensão a formar tumores metastáticos. 

Curiosamente, diferentemente do alelo polimórfico T, o alelo selvagem C da MMP-9 

apresentou uma significativa associação aos casos de CEL metastáticos com um risco de 

aproximadamente duas vezes maior de sua prevalência se relacionar a este grupo 

específico de pacientes. Entretanto, este mesmo alelo selvagem não apresentou associação 

ao desenvolvimento do CEL. Desta maneira, este achado parece nos indicar que os 

indivíduos com CEL e portadores do alelo selvagem C localizado no promotor da MMP-9 (-

1562) terão maior chance de gerar metástases que aquelas pessoas que portam a variante 

polimórfica funcional T, que parecem ter uma maior predisposição a desenvolver carcinomas 

epidermóides de língua com um fenótipo de agressividade comparativamente menor.  

Corroborando este nosso último resultado, em estudo com 251 pacientes com câncer 

de mama, Grieu, Li e Iacopetta (2004) verificaram que a distribuição do alelo selvagem 

MMP-9 -1562 C estava associada a características bem estabelecidas de mau prognóstico 

para este tipo de câncer, tais como subtipo histológico ductal, status ER negativo e presença 

de mutações no gene TP53, enquanto que o alelo polimórfico T relacionou-se a 

praticamente todos os indicadores de bom prognóstico.   

Resumindo esses nossos resultados iniciais, observamos que a frequência dos 

SNPs localizados na sequência dos promotores dos genes da MMP-7 (-181) e MMP-9 (-

1562) apresentou significativa associação aos casos de carcinomas epidermóides de língua 

estudados tanto individualmente como em combinação num mesmo indivíduo. Entretanto, 

estas mesmas variantes polimórficas apenas se relacionaram à metástase quando suas 

frequências foram combinadamente estudadas.  

Frente a estes significativos achados, acreditamos que o conhecimento da 

variabilidade genética interindividual no aumento da susceptibilidade ou prevenção de uma 

determinada condição patológica é amplamente complexo. Além disto, como o carcinoma 

epidermóide de língua e a maioria dos cânceres humanos têm natureza multifatorial e as 

funções das metaloproteinases, especificamente a MMP-7 e -9, relacionam-se a diversos 

processos biológicos pró e antineoplásicos, procuramos esmiuçar o entendimento das 

associações até então apresentadas neste trabalho através da estratificação da amostra 

segundo as características clinicopatológicas dos casos estudados.  

Pardi, Lewis e Whittaker (2005) citam que, na tentativa de otimizar os estudos de 

associação de SNPs ao risco de desenvolvimento de doenças, o poder desta associação é 

extremamente dependente do tamanho da amostra. Entretanto, considerando esta 



problemática, eles afirmam que é possível manter o poder da associação através de 

algumas abordagens. Caso a amostra estudada seja pequena, o poder da associação pode 

ser mantido se for estudado mais de um SNP de relevância ao estudo. Ademais, em 

estudos de associação binária, se a amostra é pequena, o risco de ocorrerem resultados 

falso-positivos é bem mais alto, e, para evitar este problema, dentre vários recursos, pode-

se estratificar a amostra frente a uma ou mais variáveis e, assim, testar se a associação 

anteriormente obtida é mantida ou não (LELES; DAL MORO, 2001; LIMA-COSTA; 

BARRETO, 2003). Com esta finalidade, estratificamos nossa amostra em dependência das 

variáveis idade, sexo, gradação histológica e expressão imuno-histoquímica das proteínas 

MMP-7 e MMP-9. 

Com relação à faixa etária, a média de idade obtida nesta pesquisa foi de 61 anos, 

estando dentro da média mundial para ocorrência do CEO (NEVILLE; DAY, 2002; NEVILLE 

et al., 2009; NEVILLE et al., 2009; SCULLY; BAGAN, 2009; BAGAN; SCULLY, 2009). 

Adicionalmente, Garavello, Spreafico e Gaini (2007) afirmam que, dentre os casos de CEL, 

cerca de 3% ocorre em pacientes com menos de 40 anos de idade, sendo observado um 

aumento global nesta incidência de cerca de 6 a 7%.  

Corroborando estes dados, em nossa pesquisa, o percentual de pacientes com 

menos de 40 anos foi muito mais alto que o esperado, perfazendo 13% dos casos 

estudados. Em face deste resultado, acreditamos que este aumento na incidência em 

pacientes mais jovens possa ter relação com mudanças de hábitos culturais nestes 

indivíduos, que, atualmente, elevaram o consumo de derivados do tabaco e álcool etílico, 

principalmente nas populações ocidentais (SZABÓ et al., 1999; KADEMANI, 2007; SCULLY; 

BAGAN, 2009). 

Na presente pesquisa, a associação do genótipo heterozigoto A/G da MMP-7 aos 

casos de CELs estudados não foi influenciada pela idade, mas aquelas referentes ao 

heterozigoto C/T da MMP-9 e à frequência combinada dos SNPs foram, sendo visualizada 

uma mais forte relação aos pacientes com idade maior ou igual a 40 anos. Embora este 

resultado possa referir-se ao fato da maioria dos pacientes enquadrados neste estudo fazer 

parte do grupo etário com mais idade, parece que os indivíduos heterozigotos C/T e os que 

portam genótipo polimórfico duplo (G e T) apresentam uma maior chance de desenvolverem 

o CEL apenas quando mais idosos.  

Este nosso achado é contrário ao de Tu et al. (2007), que, em Taiwan, observaram 

que os indivíduos mais jovens (< 51 anos) e usuários da areca de betel, o principal agente 

etiológico do câncer de boca no sudeste asiático, associaram-se significativamente ao 

carcinoma epidermóide oral. Ademais, estes autores evidenciaram que os pacientes mais 



velhos tiveram maior relação aos carcinomas epidermóides na mucosa jugal, embora 

acreditemos que este resultado relacione-se ao uso do betel, que, por ser mascado, 

apresenta um maior risco para a formação de lesões potencialmente malignas e do 

carcinoma epidermóide nesta localização anatômica. 

Concernente à possível influência da idade no perfil de expressão proteica, Kim et al. 

(2009) e Moon et al. (2004) demonstraram, através de zimografia, imunoblot e northern blot, 

que em culturas de fibroblastos gengivais e de células musculares lisas de camundongos 

mais velhos a atividade do NF- B e da AP-1 é mais baixa que nas culturas provenientes de 

camundongos mais jovens, levando a  uma possível redução da atividade do promotor da 

MMP-9. Estes resultados corroboram os anteriormente descritos por Tu et al. (2007). 

Entretanto, sugerimos que o polimorfismo MMP-9 -1562 C/T, que medeia o aumento da 

transcrição gênica por meio de fatores transcricionais diferentes do NF- B e da AP-1 

(ZHANG et al., 1999; YAN; BOYD, 2007; CLARK et al., 2008), possa manter elevados níveis 

de expressão proteica da MMP-9 mesmo em indivíduos com mais idade.  

Ainda sob o ponto de vista epidemiológico dos CELs estudados, observamos que 

entre os pacientes com menos de 40 anos de idade, a maioria apresentava metástase 

(67%), enquanto que nos mais velhos o percentual de casos metastáticos foi bem menor 

(35%), com esta diferença apresentando significância estatística. Nossos achados vão de 

encontro a diversos informes da literatura, que mostram existir relação entre o significativo 

aumento global na incidência do CEL em pacientes jovens a uma maior frequência de 

tumores com um comportamento clínico mais agressivo (SCHANTZ; YU, 2002; 

CHITAPANARUX et al., 2006; SALEM, 2010; SARKARIA; HARARI, 2009). 

Adversamente ao exposto, Atula et al. (1996), ao analisarem 34 casos de CEL em 

pacientes com menos de 40 anos de idade, verificaram que o comportamento clínico 

tumoral e o perfil de expressão imuno-histoquímica das proteínas supressoras tumorais p53 

e bcl-2 nestes pacientes foi similar ao observado nos pacientes mais velhos. Além disto, 

Salem (2010) acrescenta que este maior número de casos agressivos do CEL observados 

em indivíduos com menos de 40 anos de idade não tem qualquer relação com a infecção 

pelo vírus HPV, devido à significativa associação desse vírus aos casos de CEL com melhor 

prognóstico, independentemente da idade dos pacientes.  

Adicionalmente, Salem (2010) argumenta que o pior prognóstico do CEL em pessoas 

mais jovens pode ser decorrente não de fatores relacionados à variabilidade biológica 

desses tumores em dependência da idade, mas ao fato de que os pacientes jovens 

demoram mais a procurar serviços de atenção à saúde e, assim, quando procuram 



atendimento, já apresentam o carcinoma epidermóide de língua em estágios mais 

avançados, piorando seu prognóstico.   

Além disso, verificamos que os pacientes com CEL heterozigotos MMP-7 -181 A/G 

exibiram um risco três vezes maior de associação à metástase antes dos 40 anos de idade. 

Assim, parece que a elevada expressão da metaloproteinase da matriz extracelular-7 

conferida pela variante polimórfica -181 G possa, dentre outros fatores, estar por trás das 

inúmeras evidências demográficas de que o CEL em indivíduos mais jovens apresentam, 

em sua maioria, maior agressividade clínica.  

No presente trabalho, a relação homem:mulher de 2.5:1 encontra-se em consonância 

com o perfil epidemiológico atual do CEO, que, independentemente de sua localização 

anatômica, tem apresentado uma significativa diminuição desta relação, devido ao maior 

número de casos afetando mulheres (KADEMANI, 2007; SCULLY; BAGAN, 2009). Este 

significativo aumento do CEO em mulheres, ocorre, segundo Durazzo et al. (2005), devido, 

principalmente, ao aumento do consumo do tabaco, associado ou não ao uso abusivo do 

álcool, que tem também, nas recentes décadas, levado à elevação da incidência dos casos 

de câncer em pulmão e bexiga nesse sexo. 

Em contrapartida, após estratificarmos a amostra pelo sexo, verificamos que a 

associação da frequência do genótipo -1562 C/T da MMP-9 e da combinação dos genótipos 

portadores A/G, G/G, C/T e T/T ao CEL sofreu interferência do sexo, mantendo-se 

estatisticamente significativa apenas nos homens. Vale ressaltar que, como no presente 

trabalho a alta prevalência dos casos em mulheres levou a uma relação homem:mulher de 

apenas 2.5:1, acreditamos que este nosso resultado não foi influenciado pelo fato da maioria 

dos casos analisados terem acometido o sexo masculino.  

Adicionalmente, evidências epidemiológicas têm demonstrado que as mulheres 

jovens acometidas pelo CEL parecem exibir um pior prognóstico (BLEYER, 2009), embora 

outras revelem não existir tal relação (HARRIS et al., 2009). Sob este aspecto, Bleyer (2009) 

acrescenta que a promiscuidade e o aumento de práticas sexuais orogenitais, que podem 

transmitir vetores biológicos oncogênicos, tais como o HPV, pode estar relacionado a esta 

incidência elevada no número de casos de carcinoma epidermóide de língua em mulheres 

jovens. 

Contrariamente, em nosso trabalho, a metástase exibiu apenas uma tendência de 

associação ao sexo masculino. Contudo, ao estratificarmos os pacientes jovens com 

metástase de acordo com o sexo, pudemos constatar que a associação entre a metástase 

do CEL e os pacientes com menos de 40 anos ocorreu independentemente dos pacientes 

serem homens ou mulheres. Assim, corroboramos os achados de Garavello, Spreafico e 



Gaini (2007), que em estudo caso-controle do carcinoma epidermóide de língua, verificaram 

que os pacientes com menos de quarenta anos de idade obtiveram os piores índices de 

sobrevida independentemente do sexo. 

A genotipagem dos indivíduos com carcinoma epidermóide de língua evidenciou que 

as pacientes portadoras do alelo selvagem -181 A/A da MMP-7, do genótipo MMP-9 -1562 

C/T e dos dois polimorfismos MMP-7 A/G e MMP-9 C/T combinados estavam mais 

relacionadas ao desenvolvimento da metástase que os homens portadores de genótipos 

similares. Consequentemente, frente aos conflitantes achados prévios de nossa pesquisa 

relativos à influência do sexo no desenvolvimento da metástase, este resultado parece 

sugerir que nas pacientes portadoras do genótipo A/A da MMP-7, do genótipo C/T da MMP-

9 e da combinação de ambos os SNPs estudados, a abordagem terapêutico-oncológica 

deveria ser mais agressiva que nas pacientes não-portadoras, visando, assim, impedir a 

recidiva local e metástase, culminando com uma importante melhora na sobrevida deste 

grupo específico de pacientes. 

Contudo, até a presente data, nenhum trabalho demonstrou haver associação entre 

os SNPs estudados em nossa pesquisa e o sexo dos pacientes acometidos por diversas 

condições patológicas (ZHANG et al., 1999; ZHANG et al., 2005; HU et al., 2005; 

VAIRAKTARIS et al., 2007, 2008) e, por esta razão, a influência do sexo na expressão 

proteica das MMPs precisa ser melhor elucidada, uma vez que foi demonstrado que outras 

proteases da MEC, tais como a serina-protease uPA, têm expressão muito maior nos 

camundongos machos que nas fêmeas (DAVIS et al., 2007). 

Na tentativa de identificar possíveis associações entre as características 

microscópicas dos carcinomas epidermóides orais e o prognóstico dos pacientes, vários 

sistemas de gradação histológica de malignidade têm sido propostos. Entretanto, até o 

presente momento, para o CEO, esta associação tem apresentado resultados controversos 

(COSTA et al., 2002; OKADA et al., 2003; DANTAS; RAMOS; COSTA, 2003; GORSKY et 

al., 2004; LIM et al., 2004; KUROKAWA et al., 2005; COSTA; ARAÚJO JÚNIOR; RAMOS, 

2005; SILVEIRA, 2007; BELL et al., 2007).  

No presente trabalho, observamos que a maioria dos casos foi, segundo adaptação 

do sistema de gradação proposto por Bryne em 1998 (MIRANDA, 2002), definida como 

sendo de alto-grau de malignidade, não apresentando associação estatística com a 

metástase e a idade dos pacientes, mas relacionando-se significativamente aos pacientes 

do sexo masculino.  

A despeito do tipo de sistema de gradação histológica de malignidade utilizado, 

nossos resultados corroboraram os de Dantas et al. (2003) e Silveira et al. (2007), que 



também não evidenciaram associação entre os sistemas de gradação propostos por Bryne 

(1998) e Anneroth, Batsakis e Luna (1986) e o comportamento clínico dos CELs, sendo 

apenas verificado que o estadiamento clínico TNM apresentou-se como o melhor indicador 

prognóstico para esta neoplasia. Contudo, Costa et al. (2002), Okada et al. (2003), Gorsky 

et al. (2004) e Kurokawa et al. (2005) estabeleceram que a gradação histológica é uma 

ferramenta útil para predição do prognóstico dos pacientes acometidos pelo carcinoma 

epidermóide de língua.  

Costa, Araújo Júnior e Ramos (2005) encontraram associação entre a gradação 

proposta por Bryne (1998) e o estadiamento clínico tumoral TNM dos casos de CEO 

estudados, sugerindo que o front de invasão tumoral reflete o potencial de agressividade 

desse tumor. Em contrapartida, Bell et al. (2007) avaliaram a relação entre a localização 

anatômica dos casos de CEO e diversos parâmetros clinicopatológicos, evidenciando 

associação entre a gradação histológica proposta por Wahi (OMS, 1971) e o estadiamento 

TNM com o prognóstico dos pacientes, independentemente do sítio anatômico acometido 

por essa neoplasia. 

A distribuição das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs MMP-7 -181 A/G e 

MMP-9 -1562 C/T de acordo com a gradação histológica de malignidade dos casos de 

carcinoma epidermóide de língua analisados nesta pesquisa manteve a relação do genótipo 

selvagem C/C da MMP-9 com a metástase nos CELs de alto-grau e fez surgir uma forte 

associação estatística entre o genótipo selvagem MMP-7 A/A e a formação de metástase 

nos CELs de baixo-grau. Porém, estes resultados parecem apenas refletir a grande 

dificuldade em se tentar correlacionar o genótipo e o fenótipo de agressividade de uma 

neoplasia maligna às suas características histopatológicas. 

Entretanto, Egeblad e Werb (2002) citam que as alterações celulares características 

de malignidade são o crescimento celular independente, insensibilidade aos sinais inibitórios 

do crescimento, escape da apoptose, replicação infinita, angiogênese, invasão tecidual e 

metástase. Além disto, embora difiram entre si no tocante aos parâmetros analisados, os 

sistemas de gradação histológica de malignidade do CEO, e de outros tipos de cânceres, 

baseiam-se nas características morfológicas das células tumorais e a relação destas com o 

estroma do hospedeiro.  

Como exemplo, o sistema de gradação proposto por Bryne (1998) gradua os CEOs 

segundo o nível de ceratinização e pleomorfismo celular e nuclear e o nível de interação 

tumor-hospedeiro por meio da análise do nível de invasão tecidual e resposta inflamatória 

frente à neoplasia (MIRANDA, 2002; SILVEIRA et al., 2007). Portanto, considerando-se as 

funções propostas para as MMPs, tais metaloenzimas encontram-se envolvidas direta ou 



indiretamente em todos esses processos relacionados à dinâmica e progressão tumorais, 

que constituem o escopo dos sistemas de gradação histológica de malignidade do CEO. Por 

esta razão, acreditamos que a expressão das MMPs, particularmente a MMP-7 e -9 possa 

interferir substancialmente nas características microscópicas do CEO. Contudo, levando-se 

em conta a amplitude e sobreposição das funções dessas proteases, nossos resultados 

parecem confirmar esta dificuldade de relação entre os níveis de expressão das MMPs e os 

achados microscópicos do CEO. 

Nos cânceres humanos, tem sido verificado que a desregulação da expressão das 

MMPs ocorre tanto em células malignas, como nas células do estroma (EGEBLAD; WERB, 

2002; BOSMAN; STAMENKOVIC, 2003; LITTLEPAGE; EGEBLAD; WERB, 2005; 

WERNER; RATHCKE; MANDIC, 2002; TILAKARATNE et al., 2009). Em nosso trabalho, 

pudemos observar que ambas as MMPs apresentaram altos escores de imunoexpressão no 

parênquima e no estroma dos CELs estudados, estando tais resultados de acordo com os 

achados de Franchi et al. (2002), Amorim (2004), Impola et al. (2004), Katayama et al. 

(2004) e Barros (2006).  

Entretanto, constatamos que as expressões imuno-histoquímicas da MMP-7 e -9 

diferiram estatisticamente ao considerarmos cada região tumoral analisada e, deste modo, a 

MMP-7 foi mais expressa pelas células malignas, enquanto que a MMP-9 foi mais 

visualizada no estroma. Tais resultados corroboram as observações prévias de que a MMP-

7 é, preferencialmente, expressa pelas que compõem o parênquima tumoral (BIRKEDAL-

HANSEN et al., 2000; CRAWFORD et al., 2001; LIU et al., 2002; OLOUMI; MCPHEE; 

DEDHAR, 2004; IMPOLA et al., 2004; HARRELL et al., 2005; WANG; REIERSTAD; 

FISHMAN, 2006; II et al., 2006; DE VICENTE et al., 2007), enquanto que a MMP-9 tem sua 

expressão feita tanto pelas células estromais, tais como células inflamatórias, endoteliais e 

fibroblastos, como pelas malignas (FRANCHI et al., 2002; KATAYAMA et al., 2004; 

BARROS, 2006; DE VICENTE et al., 2007).  

Em conjunto, os altos imunoescores de expressão da MMP-7 e -9 verificados nas 

células neoplásicas e estromais dos CELs estudados no presente trabalho associaram-se à 

metástase significativamente. De Vicente et al. (2007) tiveram seus achados confirmados 

pelos nossos, uma vez que estes autores também constataram que os mais altos níveis de 

marcação para a MMP-7 relacionavam-se apenas à metástase do CEO, não se 

relacionando a nenhum outro fator, como a idade, sexo e gradação histológica dos casos. 

Contrariamente, Amorim (2004) não evidenciou correlação entre a imunoexpressão da 

MMP-7, além da MMP-26 e -catenina, à metástase do CEL.  



Com relação à MMP-9, nossos achados encontram-se em consonância com os de 

O-Charoenrat, Rhys-Evans e Eccles (2001) e Katayama et al. (2004), que relacionaram a 

imunoexpressão da MMP-9 à metástase em linfonodos cervicais ou à distância do 

carcinoma epidermóide oral. Adversamente, Riedel et al. (2000) e Guttman et al. (2004) em 

análises univariadas não puderam correlacionar os níveis de expressão da MMP-9 com, 

respectivamente,  a metástase do carcinoma epidermóide da cabeça e pescoço e de língua, 

mas suas inferências multivariadas demonstraram que esta gelatinase junto a diversos 

marcadores angiogênicos, tais como o VEGF, fator VIII e CD34, serviram como marcadores 

para o pior prognóstico desses tipos de câncer. 

Em seu estudo comparativo da expressão imuno-histoquímica das MMPs-1, -2, -7, -9 

e -26 entre carcinomas epidermóides em língua e em lábio inferior, Barros (2006) 

demonstrou que os tumores de língua apresentaram maiores escores de expressão que 

aqueles do lábio, sendo que a MMP-9 foi a única metaloproteinase a exibir diferença 

estatisticamente relevante entre estes sítios anatômicos. Adicionalmente, considerando-se a 

síntese dessa gelatinase pelas células estromais,  pudemos, assim como Barros (2006), 

relacionar a imunomarcação estromal da MMP-9 aos CELs de alto-grau de malignidade. 

Porém, Katayama et al. (2004) e Guttman et al. (2004) não verificaram associação entre a 

gradação histológica e os níveis de expressão da MMP-9. 

Em nosso trabalho, foi possível, descritivamente, observar que os genótipos 

contendo os SNPs funcionais MMP-7 -181 A/G e MMP-9 -1562 C/T relacionaram-se aos 

escores mais altos de expressão imuno-histoquímica das respectivas proteínas tanto no 

parênquima como no estroma dos carcinomas epidermóides de língua estudados. Assim, 

embora a técnica da imuno-histoquímica não permita estabelecer níveis quantitativos de 

síntese proteica, por caracteristicamente ser um método de imunolocalização de antígenos 

(MATTHEWS, 1987; BARRA, 2006; ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008), nossos resultados 

parecem corroborar os diversos informes do campo da genômica, proteômica e 

transcriptômica (ZHANG et al., 1999; YE, 2000; JORMSJÖ et al., 2001; ZHANG et al., 2005 ; 

YAN; BOYD, 2007; CLARK et al., 2008), que conferem aos SNPs funcionais MMP-7 -181 

A/G e MMP-9 -1562 C/T elevados níveis de síntese proteica.  

Dentro do entendimento da relação entre o tumor e seu estroma, Thomas, Lewis e 

Speight (1999) afirmaram que parece plausível a constatação de que a proteólise dos 

constituintes da MEC nos tumores seja multifatorial e altamente organizada. Acreditamos 

que isto decorra do fato de que o fenótipo maligno de degradação proteolítica frente à MEC 

não é resultado da atuação de uma única MMP, uma vez que a expressão dessas proteases 

varia consideravelmente entre tumores diferentes e até mesmo entre tumores do mesmo 

tipo. Além disso, como as regiões promotoras dos genes da MMP-7 e MMP-9 compartilham 



sítios trans-ativadores AP-1 e PEA3 e, assim, podem ter sua expressão ativada pelos 

mesmos fatores transcricionais, acreditamos que no desenvolvimento do CEL ocorra a 

expressão concomitante das MMPs estudadas, fato este corroborado pelos nossos 

resultados imuno-histoquímicos. 

Além de degradarem os componentes da MEC, a MMP-7 e a MMP-9 podem 

executar diversas funções biológicas através da clivagem parcial ou total de moléculas 

dispostas na membrana citoplasmática, resultando na exposição de neoepítopos na 

superfície celular ou na liberação de moléculas e/ou seus fragmentos estruturais que podem 

apresentar propriedades fisiopatológicas relacionadas à modulação da inflamação, 

proliferação celular, apoptose, angiogênese e invasão tumoral (STERNLICHT; WEBER, 

2001; EGEBLAD; WERB, 2002; FRANCHI et al., 2002; WERNER; RATHCKE; MANDIC, 

2002; FOLGUERAS et al., 2004; GUTTMAN et al., 2004; IMPOLA et al., 2004; II et al., 2006; 

DE VICENTE et al., 2007).  

Ii et al. (2006) relacionaram, resumidamente, o papel da MMP-7 e -9 no 

desenvolvimento e progressão tumoral às seguintes funções: 1) Proliferação celular – 

clivagem e liberação do IGF (MMP-7 e MMP-9) e do HB-EGF (MMP-7) na MEC; 2) 

Apoptose – remoção e liberação na MEC do FasL e TNF-  (MMP-7); 3) Angiogênese – 

remoção e liberação do HB-EGF (MMP-7) e ativação do TGF-  (MMP-9); e 4) Invasão 

tumoral – remoção e liberação da E-caderina (MMP-7) e ativação do TGF-  (MMP-9). 

Entretanto, contraditoriamente, a MMP-7 e -9 também apresentam atividade antiangiogênica 

ao liberar fragmentos bioativos, como a angiostatina, endostatina e tumorestatina, após 

degradação de componentes da MEC, tais como diversos tipos de colágenos e o 

plasminogênio (GUTTMAN et al., 2004; II et al., 2006).  

Ademais, embora tenha sido relatado que a MMP-2 e a MMP-26 sejam potentes 

ativadoras da MMP-9 (URÍA; LÓPEZ-OTÍN, 2000; CHEGINI; RHOTON-VLASAK; 

WILLIAMS, 2003; ZHANG et al., 2002; ZHAO et al., 2003; YAMAMOTO et al., 2004), 

lembramos que a MMP-7 também é capaz de ativar essa gelatinase (STERNLICHT; 

WEBER, 2001; KERKELÄ; SAARIALHO-KERE, 2003;  FOLGUERAS et al., 2004; II et al., 

2006; DE VICENTE et al., 2007). Por esta razão, muito provavelmente, a expressão da 

MMP-7 pelas células malignas dos CELs estudados possa em algum nível relacionar-se à 

ativação da MMP-9 na matriz extracelular, pois essa gelatinase apresentou significativa 

imunoexpressão não só nas células malignas como também nas estromais. 

Diversas evidências científicas têm demonstrado existir associação entre a 

localização intracelular da MMP-7 e suas variadas funções biológicas (HARRELL et al., 

2005; II et al., 2006). Harrell et al. (2005), em experimentos com cultura de células MCDK 



polarizadas e de adenocarcinomas do pulmão e cólon-retal, verificaram que a MMP-7 

situada nas porções basolaterais da célula encontrava-se preferencialmente em sua forma 

inativa, enquanto que a atividade enzimática localizou-se predominantemente na superfície 

apical das células estudadas.  

Adicionalmente, como caracteristicamente é na região basolateral das células 

epiteliais que se situam moléculas de adesão como a E-caderina, a subunidade 4 das 

integrinas e outras moléculas da MEC, acredita-se que a função da MMP-7 nesta 

localização esteja relacionada à perda do contato célula-célula e célula-matriz, levando, 

entre outras funções, à proliferação celular pela perda de inibição do crescimento por 

contato celular, à migração e à transição fenotípica epitélio-mesenquimal das células 

malignas. No pólo apical da célula, onde se situam diversos receptores para fatores de 

crescimento e apoptose, tais como o TNF- , FasL e HB-EGF (heparin-binding epidermal 

growth factor), a MMP-7 parece executar funções relacionadas à proliferação, aumento da 

sobrevida e indução da inflamação  (EGEBLAD; WERB, 2002; HARRELL et al., 2005; II et 

al., 2006).  

Infelizmente, com o uso apenas da imuno-histoquímica não é possível distinguir a 

real localização celular da MMP-7, devido à perda do referencial de sua localização celular 

dentro do tecido (HARREL et al., 2006), nem averiguar sua atividade proteica, pois a maioria 

dos anticorpos produzidos para esta técnica reconhecem as formas latentes e ativas das 

proteínas (FRANCHI et al., 2002). Assim, como o anticorpo utilizado na presente pesquisa 

não diferencia a MMP-7 quanto a sua atividade, apenas visualizamos uma imunomarcação 

difusa por todo o citoplasma. Por conseguinte, como Harrell et al. (2006), observaram que 

as células derivadas de adenocarcinomas pulmonares e cólon-retais apresentavam 

expressão das formas ativas da MMP-7 nos compartimentos basolateral e apical da célula, 

acreditamos que nossos resultados imuno-histoquímicos para esta metaloproteinase 

denotem a possibilidade de que a mesma também apresente ampla funcionalidade dentro 

do desenvolvimento do CEL. 

Franchi et al. (2002) afirmaram que a interpretação dos resultados imuno-

histoquímicos das metaloproteinases da matriz em tumores é muito difícil, pois permanece 

ainda incerto se a superexpressão de uma MMP em particular ou o efeito de algum de seus 

inibidores teciduais refletem seu papel funcional no processo maligno ou se esta 

superexpressão é um sinal da resposta do hospedeiro ao próprio tumor. Desta forma, como 

em nosso trabalho verificamos para ambas as MMPs estudadas significativa expressão 

tanto nas células malignas como nas estromais, propomos que no CEL ocorram dinâmicas 

interações tumor-hospedeiro, modulando, assim, os níveis de produção dessas 

metaloproteinases e, consequentemente, sua progressão clínica. 



Curiosamente, após estratificarmos a amostra segundo os escores de expressão 

imuno-histoquímica, nossas análises inferenciais não detectaram existir relação entre a 

frequência das variantes polimórficas MMP-7 -181 A/G e MMP-9 -1562 C/T ao 

desenvolvimento da metástase dos carcinomas epidermóides de língua analisados. De 

modo ainda mais intrigante, verificamos que a mais forte associação estatística deste 

trabalho com a metástase do CEL ocorreu nos pacientes portadores do alelo selvagem -

1562 C/C da MMP-9 e que apresentaram altos escores de expressão imuno-histoquímica 

desta proteína tanto no parênquima como no estroma tumoral. Lamentavelmente, não foi 

possível, nesta pesquisa, comparar quantitativamente o nível de expressão proteica entre os 

portadores das variantes selvagens MMP-7 A/A e MMP-9 C/C e dos alelos polimórficos 

MMP-7 A/G e MMP-9 C/T. 

Frente a esses resultados, sugerimos que exista um balanço entre os níveis de 

expressão da MMP-7 e MMP-9, e muito provavelmente de outras proteases, e as funções 

pró e antimetástase. Consequentemente, acreditamos que em determinadas condições, tais 

como o indivíduo ser portador dos SNPs funcionais estudados, a elevada produção de 

MMP-7 e MMP-9 gera um microambiente favorável ao desenvolvimento do carcinoma 

epidermóide de língua, embora este mesmo meio interfira na formação da metástase, muito 

provavelmente devido às funções antiangiogênicas apresentadas por estas proteínas. 

Porém, em outras condições, como o indivíduo portar os genótipos selvagens MMP-7 A/A e 

MMP-9 C/C, o nível de produção dessas metaloproteinases pode não se relacionar ao 

desenvolvimento do CEL per si, mas gera um microambiente biológico ideal para a 

formação de tumores metastáticos.   

Infelizmente, não foi possível estudar a influência do consumo de derivados do 

tabaco e do álcool etílico sobre a associação entre os SNPs analisados e o desenvolvimento 

do carcinoma epidermóide de língua. Contudo, o objetivo principal de nosso trabalho foi 

avaliar um possível modelo de predisposição biológica e de modulação do comportamento 

clínico do CEL relacionado às funções das MMP-7 e-MMP-9. Não obstante, em face dos 

nossos resultados, pudemos estabelecer certo nível de associação entre a frequência dos 

SNPs das metaloproteinases-7 (-181 A/G) e -9 (-1562 C/T) e as características clínicas e 

patológicas de carcinomas epidermóides de língua. Ademais, torcemos que este desafiante 

trabalho permita o direcionamento de significativos esforços a fim de que sejam feitos mais 

estudos nessa área, com a finalidade de elucidar o real papel que a variabilidade genética 

individual pode exercer sobre as relações de interação entre o organismo humano e o meio 

ambiente em que vive. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

“O desejo cumprido regozija a alma.” 
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7 CONCLUSÕES 

  

 Diante dos resultados aqui obtidos e frente à literatura consultada, podemos 

concluir que: 

 Os polimorfismos de nucleotídeo único funcionais MMP-7 -181 A/G e MMP-9 -

1562 C/T estão associados ao desenvolvimento do carcinoma epidermóide de 

língua tanto individualmente como em combinação, sendo essa associação 

possivelmente influenciada pela idade e sexo dos indivíduos. 

 A metástase do carcinoma epidermóide de língua associou-se significativamente 

apenas aos pacientes portadores de genótipos combinados dos SNPs MMP-7 -

181 A/G e MMP-9 -1562 C/T e nos homozigotos selvagens MMP-9 -1562 C/C e 

MMP-7 -181 A/A, sendo estas associações dependentes do sexo, gradação 

histológica de malignidade e expressão imuno-histoquímica das 

metaloproteinases estudadas. 

 Frente a todos os resultados deste experimento, sugere-se que há um balanço 

entre as funções pró e antineoplásicas que é extremamente dependente dos 

níveis de expressão da MMP-7 e MMP-9. Consequentemente, os indivíduos 

portadores dos SNPs MMP-7 -181 A/G e MMP-9 -1562 C/T constituem 

possivelmente um subgrupo populacional mais predisposto a desenvolver o 

carcinoma epidermóide de língua.  
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