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RESUMO 

O carcinoma epidermóide oral é a neoplasia maligna mais freqüente da cavidade 

oral e o papilomavírus humano (HPV) parece ter um relevante papel na indução desta 

lesão. Neste trabalho investigou-se o DNA do HPV e tipos virais em 90 casos de 

carcinoma epidermóide oral (CEO). Realizou-se também uma análise comparativa entre 

os grupos de CEO com DNA do HPV e sem o DNA do vírus, empregando-se os 

marcadores do ciclo celular p21 e pRb, a fim de estabelecer possível correlação entre a 

expressão imuno-histoquímica dessas proteínas e a infecção pelo HPV. O DNA foi 

extraído de tecido emblocado em parafina e amplificado por PCR (reação em cadeia da 

polimerase) com um par de primers designados PCO3+ e PCO4+ para um fragmento do 

gene da β-globina humana. Posteriormente, realizou-se PCR para detecção do DNA de 

HPV utilizando-se um par de primers genéricos designados GP5+ e GP6+. A tipagem 

viral foi realizada pela hibridização dot blot. No método imuno-histoquímico utilizou-se 

a técnica da streptavidina-biotina com um painel de anticorpos monoclonais para as 

proteínas p21 e pRb. Dos 88 casos positivos para o gene da β-globina humana, em 26 

(29,5%) foi detectado o DNA do HPV. Não houve associação significativa entre o HPV 

e as variáveis idade e sexo dos pacientes e localização anatômica da lesão. O tipo viral 

prevalente foi o HPV 18 (80,8%). Quanto à análise imuno-histoquímica, foi observada 

associação estatisticamente significativa entre a presença do HPV e a expressão imuno-

histoquímica de pRb (p=0,044), entretanto, não houve qualquer diferença 

estatisticamente significativa entre a expressão da proteína p21 e a presença do vírus (p 

=0,416). Pôde-se concluir que o baixo percentual de detecção do DNA do HPV no 

carcinoma epidermóide oral no presente trabalho, sugere uma possível participação do 

HPV no desenvolvimento e progressão de apenas um subgrupo dessas lesões. 

Palavras-chave: HPV, carcinoma epidermóide oral, PCR, hibridização dot blot, p21, 

pRb. 





SUMMARY 

Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is the most common malignancy in oral 

cavity and human papillomavirus (HPV) may have an important role in its development. 

The aim of this experiment was to investigate the HPV DNA and viral types in 90 cases 

of OSCC. Moreover, a comparative analysis between the cases of OSSC with and 

without HPV DNA was performed by using cell cycle markers p21 and pRb in order to 

detect a possible correlation of these proteins and HPV infection. DNA was extracted 

from paraffin embedded tissue and amplified by PCR (polymerase chain reaction) with 

primers PCO3+ e PCO4+ for a fragment of human β-globin gene. After this procedure, 

PCR for HPV DNA detection was realized using a pair of generic primers GP5+ e 

GP6+. Immunohistochemical study was performed by streptoavidin-biotin technique 

and antibodies against p21 and pRb proteins were employed. Eighty-eight cases were 

positive for human β-globin gene and HPV DNA was found in 26 (29.5%) of then. It 

could not be detected significant correlation between HPV and age, sex and anatomical 

sites of the lesion. The most prevalent viral type was HPV 18 (80.8%). Regarding the 

immunohistochemical analysis, it was detected significant association between HPV 

presence and pRb immunoexpression (p=0,044), nevertheless, the same was not 

observed in relation to p21 protein (p =0,416). It can be concluded that the low 

detection of HPV DNA in OSCC by the present experiment suggests a possible role of 

the virus in the development and progression in just a subset of this disease. 

Key-Words: HPV, oral squamous cell carcinoma, PCR, dot blot hibridization, p21, 

pRb. 
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1. INTRODUÇÃO 

As lesões malignas que acometem a boca representam em seu conjunto o sexto 

tipo de câncer mais comum e uma das principais causas de morbidade e mortalidade em 

todo o mundo. O câncer oral é um grave e crescente problema de saúde pública no 

Brasil, correspondendo a 4% de todos os tipos de câncer, ocupando o oitavo lugar entre 

os tumores que acometem o homem e o décimo primeiro entre as mulheres (SOARES et 

al., 2002). 

O carcinoma epidermóide oral representa mais de 90% dos cânceres orais e 

pacientes com essa neoplasia maligna podem sofrer recorrências após o tratamento ou 

desenvolver tumores malignos secundários em vários sítios, devido ao efeito do campo 

de cancerização (NEVILLE et al. 2004).  Apesar dos grandes avanços e descobertas, o 

prognóstico desse tipo de câncer é muito pobre, com taxa de sobrevida de 56% em cinco 

anos (KADEMANI et al., 2005).  

A etiologia do câncer oral é complexa e muitos fatores, principalmente o tabaco 

e o álcool, têm sido associados. As exposições por longo tempo ao sol e 

imunossupressão, também são fatores relacionados na literatura. Embora muitas pessoas 

estejam expostas a estes fatores de risco, apenas uma pequena proporção destes 

indivíduos desenvolve o CEO, a forma mais comum de câncer oral 

(MILLER;JOHNSTONE, 2001). Estes achados sugerem que a associação com outros 

fatores é imprescindível à carcinogênese oral. Os agentes biológicos, como os vírus, 

constituem, ainda, importantes fatores capazes de induzir alterações neoplásicas, e entre 

esses, o papilomavírus humano (HPV) parece desempenhar um importante papel na 

indução do câncer oral.  

Papilomavírus humanos oncogênicos têm uma associação bem estabelecida com 

o carcinoma anogenital e cervical uterino, entretanto, a relação do HPV com o 

carcinoma epidermóide oral é bem menos definida. A possível relação do HPV na 

etiologia das lesões potencialmente malignas e no câncer oral foi primeiramente 

estimada em 1983, quando Syrjänem et al. (1983) descreveram alterações citopáticas de 

HPV (coilócitos) em cânceres orais, idênticas àquelas previamente encontradas em 

lesões pré-cancerosas e carcinomas da cérvice uterina. No decorrer dos anos, vários 

estudos têm investigado o papel dos HPVs no CEO, entretanto, os resultados são 

bastante controversos.  
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Os avanços no campo da genética e biologia molecular têm contribuído 

decisivamente para o estudo desses vírus. De todas as técnicas de detecção de DNA do 

HPV, a reação em cadeia da polimerase (PCR) é a mais sensível. Os mais recentes 

estudos sobre a relação do HPV com o câncer oral empregaram a PCR para detecção do 

DNA desses vírus. 

Até o momento, mais de 130 genótipos virais diferentes que infectam a pele e 

mucosa foram descritos (REMMERBACH et al., 2004). A grande maioria dos estudos 

mostra que o tipo de HPV mais prevalente, tanto em lesões orais como em lesões 

genitais é o HPV 16 (BOUDA et al., 2000). Entre os tipos virais, os HPVs 1, 2, 4, 6, 7, 

11, 13, 16, 18, 32 e 57 foram encontrados em diferentes tipos de lesões orais 

(CORRENTI et al., 2004).  

Devido à importância desse vírus na carcinogênese, pretendeu-se com este 

trabalho investigar a presença do DNA do HPV e os tipos mais freqüentemente 

encontrados em pacientes com CEO, e avaliar imuno-histoquimicamente espécimes 

HPV positivos, comparativamente com aqueles HPV negativos, quanto à expressão de 

proteínas do ciclo celular p21 e pRb, a fim de sugerir-se uma  possível correlação da 

expressão dessas proteínas com a infecção pelo HPV no carcinoma epidermóide oral.
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL 

O carcinoma epidermóide é a neoplasia maligna mais prevalente na cavidade 

oral, correspondendo a mais de 90% de todos os cânceres aí localizados (IAMAROON 

et al., 2004). Seu potencial de agressividade está relacionado com diversos fatores, 

sendo considerados mais significativos o grau histológico de malignidade, tamanho da 

lesão, grau de comprometimento dos tecidos vizinhos, presença de metástase no 

momento do diagnóstico e localização anatômica do tumor (GERVASIO et al., 2001). 

 Muitos pesquisadores têm buscado estabelecer critérios morfológicos referentes às 

características celulares e resposta oferecida pelo hospedeiro, os quais possam ser 

utilizados para classificar histologicamente este tipo tumoral. De acordo com estes 

critérios, os CEOs têm sido classificados em lesões de alto e baixo escore de 

malignidade, à medida que se mostrem mais ou menos diferenciados. Vários outros 

estudos clínicos, morfológicos e imuno-histoquímicos têm demonstrado que as lesões 

com pior prognóstico são aquelas com maior atividade proliferativa, menor 

diferenciação e maior potencial de invasão e disseminação pelos tecidos adjacentes à 

distância (BRYNE, 1998).  

 Apesar dos grandes avanços e descobertas, o prognóstico desse tipo de câncer é 

muito pobre, com taxa de sobrevida de 56% em cinco anos (KADEMANI et al., 2005).  

 O carcinoma epidermóide oral, também chamado de carcinoma de células 

escamosas oral, atinge mais homens do que mulheres, atualmente, porém, a proporção 

sexo masculino:feminino tem declinado, sendo esta de aproximadamente 2:1 (REGEZI, 

SCIUBBA, 2000). Cerca de 75% dos casos ocorrem na faixa etária dos 60 anos 

(COSTA et al., 2000) e os principais sítios de acometimento são a língua e o lábio 

inferior (NEVILLE et al., 2004)  

 O carcinoma epidermóide oral mostra diversos aspectos microscópicos, que 

somados aos achados clínicos, podem ser utilizados para traçar o comportamento 

biológico do tumor e mesmo, graduá-lo de acordo com padrões morfológicos de 

malignidade, numa classificação que varia de bem diferenciado a indiferenciado. 

Sistemas de classificação como os de Broders (1920), Jakobsson et al. (1973), 

Anneroth, Batsakis e Luna (1987), Bryne et al. (1989) e Bryne (1998), têm sido 
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utilizados com uma freqüência significativa, em estudos que visam correlacionar o grau 

de malignidade do carcinoma epidermóide com o estadiamento clínico TNM e com o 

comportamento biológico do tumor. 

 De acordo com Hermanek, Sobin e Fleming (1996), a classificação TNM visa 

uniformizar as informações clínicas dos tumores malignos. O parâmetro “T” refere-se 

ao tamanho em centímetros do tumor primário, “N” indica a presença ou ausência de 

metástase tumoral em linfonodos regionais e “M” acusa presença ou ausência de 

metástase distante. A quantificação destes parâmetros classifica os tumores em estágios 

que variam de I a IV. 

2.2. HPV: GENOMA E PROTEÍNAS VIRAIS, CLASSIFICAÇÃO E 
PATOGÊNESE DA INFECÇÃO 

Os papilomavírus são pequenos vírus de DNA, não envelopados, classificados 

na família Papillomaviridae, gênero Papillomavirus que podem ser encontrados no 

epitélio humano e de muitas espécies de animais, incluindo pássaros, répteis e 

mamíferos, e são altamente específicos para os respectivos hospedeiros (VILLA et al., 

1995). 

O HPV é um vírus cujo genoma constitui-se de uma dupla-hélice de DNA 

circular, com cerca de 8.000 pares de bases (ZUR HAUSEN, 1996). Foram 

reconhecidas três regiões em seu genoma: uma região precoce, que compreende seis 

genes (E1, E2, E4, E5, E6 e E7) com funções regulatórias relacionadas à persistência do 

genoma na célula, replicação do DNA e ativação do ciclo lítico; uma região tardia, que 

codifica duas proteínas estruturais (L1 e L2), e uma região não-codificante conhecida 

como região de controle de lócus (LCR) que contém a origem de replicação viral e os 

elementos transcricionais que regulam a expressão dos genes do HPV (ZUR HAUSEN, 

1996) (Figura 1). 

Os efeitos das proteínas E6 e E7 têm sido intensivamente estudados e podem 

atuar juntas produzindo eficiente imortalização de células epiteliais humanas, 

evidenciando assim, o papel do HPV na tumorigênese. Estudos individuais têm 

mostrado também que células epiteliais orais humanas podem ser imortalizadas por 

alguns tipos de HPVs de alto risco (ELAMIN et al., 1998). 
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A proteína E6 do HPV de alto risco atua como um fator importante na 

progressão de lesões potencialmente malignas para o câncer por possuir ação 

antiapoptótica e carcinogênica. A proteína E6 interage com a proteína supressora de 

tumor p53, teoricamente, provocando o seqüestro funcional da p53 e promovendo sua 

degradação pela via proteolítica dependente da ubiquitina (THOMAS et al., 1996). A 

atividade da telomerase em células humanas normais também pode ser induzida pela 

proteína E6, e sabe-se que esta atividade é crítica para a senescência celular (WELLS et 

al., 2000). 

A fosfoproteína nuclear p53 possui como principal função a ação supressora de 

tumor. Essa função é exercida através de mecanismos regulatórios do ciclo celular que 

impedem a replicação do DNA quando este apresenta algum tipo de dano. Tais 

mecanismos levam a uma parada do ciclo celular na fase G1 de modo que haja tempo de 

Figura 1: Mapa genômico do HPV 16.  O genoma do HPV 16 é 
esquematicamente representado com a região precoce (E) e a região 
tardia (L).  O promotor P97 (seta) e os sítios de ligação a E2 (círculos 
fechados) dentro da LCR anterior aos genes E6 e E7 são indicados 
(adaptado de Zur Hausen, 1994). 
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reparo das alterações existentes. Quando este reparo não é possível, a célula aciona 

mecanismos que resultam na sua morte por apoptose. Assim, quando a proteína E6 liga-

se a p53, induzindo sua rápida degradação proteolítica, faz com que a replicação do 

DNA ocorra normalmente independente do dano que ele apresente, resultando na 

instabilidade genômica (ZUR HAUSEN, 1996).   

A oncoproteína viral E7, assim como a proteína E6, também atua como um 

importante fator na progressão do tumor. Esta se associa ao produto do gene do 

retinoblastoma (pRb), um gene supressor tumoral importante no controle negativo do 

crescimento celular. A ligação de E7 de HPV de alto risco a pRb libera o fator de 

transcrição E2F que ativa a transcrição de genes promotores da progressão do ciclo e 

proliferação celular. A expressão de E7 de HPVs de alto risco favorece a integração do 

DNA viral ao DNA da célula hospedeira, promovendo a instabilidade genômica e 

aumentando a mutagenicidade de carcinógenos químicos por mecanismos ainda 

desconhecidos (ZUR HAUSEN, 2000). 

Os genes tardios L1 e L2 apresentam seqüências altamente conservadas em 

todos os papilomavírus e codificam proteínas do capsídio. Após sintetizadas, estas 

proteínas são direcionadas para o núcleo celular onde as partículas virais são formadas. 

Estas proteínas virais são expressas exclusivamente em infecções produtivas, ocorrendo 

somente em queratinócitos diferenciados (VILLA, 1997). 

Os HPVs são classificados taxonomicamente e subdivididos como “tipos” por 

análise genômica e portanto, representam genótipos. Inicialmente um novo genoma de 

HPV era descrito como pertencendo a um novo tipo se as seqüências nucleotídicas dos 

genes E6, E7 e L1 (isto é, cerca de 1/3 do genoma viral) apresentassem menos de 90% 

de homologia com os tipos previamente identificados. Um subtipo compartilhava uma 

homologia entre 90-98 % nestas regiões e uma variante mais de 98% de homologia (DE 

VILLIERS, 1994). 

Na Annual Papillomavirus Conference (1995) esta convenção foi reavaliada e 

atualmente diferenças apenas na seqüência codificante de L1 acima de 10% em relação 

a tipos já descritos é suficiente para descrever um novo tipo (ZUR HAUSEN, 1996). Os 

HPVs foram numerados na ordem de identificação, então o HPV tipo 1 foi o primeiro a 

ser descrito e o HPV 16, o décimo sexto. Até o presente, mais de 130 tipos de HPVs já 

foram identificados (REMMERBACH et al., 2004). 
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Clinicamente os HPVs causam um amplo espectro de proliferações cutâneas, 

muco-cutâneas e da mucosa e podem ser agrupados em três grupos patológicos 

(PEREYRA;GUERRA;VILLA, 1997): 

• HPVs cutaneotrópicos que afetam regiões não-genitais. Estes HPVs estão quase 

sempre associados a lesões verrucosas benignas; 

• HPVs cutaneotrópicos que produzem lesões clínicas em pacientes com 

epidermodisplasia verruciforme, uma condição hereditária rara autossômica 

recessiva, onde um defeito na imunidade mediada por células T torna os pacientes 

suscetíveis a lesões provocadas por alguns tipos de HPVs. Esta condição é 

caracterizada por uma verrucosidade extensa, a partir dos 8 anos de idade e cerca de 

50 % dos pacientes desenvolvem carcinoma de células escamosas e basal em sítios 

cutâneos expostos a luz solar a partir dos 30-40 anos. Estes HPVs raramente estão 

associados ao desenvolvimento de neoplasias em pacientes sem EV. 

• HPVs mucoso-genitotrópicos, que infectam especialmente a genitália externa ou a 

mucosa da genitália, boca ou laringe. Deste grupo fazem parte cerca de 40 tipos de 

HPVs. 

A mesma correlação entre os tipos de HPVs mucosos e características 

patológicas específicas é observada tanto na região de cabeça e pescoço como no 

epitélio cervical uterino, embora a infecção pelo HPV seja menos prevalente em lesões 

dos tratos digestivos e respiratórios superiores que nas correspondentes lesões cervicais 

(FOURET et al., 1997). 

Os HPVs mucosos são tipicamente divididos em dois grupos: grupos de baixo 

risco e de alto risco. A definição original de tipos específicos de HPV como vírus de 

alto risco foi baseada em sua presença freqüente no câncer anogenital e cervical (ZUR 

HAUSEN, 1986). Nos anos seguintes, a determinação de diferentes propriedades para 

ambos os grupos permitiu uma melhor definição. Isto se tornou aparente quando foi 

demonstrado que vírus de alto risco eram capazes de imortalizar queratinócitos 

humanos in vitro e os vírus de baixo risco não apresentaram esta propriedade (DURST 

et al., 1987).   

As observações subseqüentes sobre a ligação de oncoproteínas de HPVs de alto 

risco a p53 e pRb também foram parâmetros importantes na distinção ente os grupos, já 

que as proteínas dos HPVs de baixo risco não apresentavam esta característica. 

Entretanto, a indução de aberrações cromossômicas como conseqüência da ação das 

oncoproteínas dos HPVs de alto risco sobre os mecanismos de controle do ciclo celular 
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emergiu como a mais importante distinção funcional entre estes dois grupos. Devido a 

estas propriedades, vírus de alto risco são capazes de contribuir diretamente para a 

progressão maligna de células infectadas latentemente e podem atuar como 

carcinógenos solitários, no câncer anogenital (ZUR HAUSEN, 1996). 

Tipos oncogênicos de HPVs, tais como o HPV 16, são associados com 

carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço, enquanto tipos de HPVs de baixo 

risco, tais como o HPV 6, são ligados a papilomas de cabeça e pescoço (FOURET et al., 

1997). Os HPVs, principalmente o 16, são também encontrados em queratinócitos e 

displasias da laringe e da cavidade oral, que são conhecidas como lesões pré-cancerosas 

(PRAETORIUS, 1997).  

O grau de risco para malignidade é um importante fator de progressão da 

infecção. Se a infecção é por vírus de baixo risco, ela ou produzirá verrugas ou será 

eliminada, dependendo de fatores de risco e do sistema imune. Se a infecção é por um 

tipo intermediário ou vírus de alto risco e o sistema imune do paciente é competente, a 

infecção provavelmente será eliminada. Aqueles pacientes que são infectados por um 

vírus contendo uma variante mais agressiva e que têm cofatores genéticos, ambientais e 

sistema imune predisponentes, desenvolvem infecções genitais persistentes que resultam 

em lesões precursoras que podem progredir para câncer se não forem identificadas e 

tratadas (SEDLACEK, 1999).  

Em lesões orais 24 tipos de HPVs foram identificados (HPV-1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 

11, 13, 16, 18, 30, 31, 32, 33, 35, 45, 52, 55, 57, 59, 69, 72 e 73 (CORRENTI et al., 

2004). Sete deles (6, 11, 16, 18, 31, 33 e 35) também têm sido isolados de mucosa oral 

normal. Em poucos casos observou-se a detecção dos tipos de HPVs 1, 3, 10 e 52 

(PRAETORIUS, 1997), e Kojima et al. (2002) ressaltaram a importância do HPV 38 na 

carcinogênese oral. 

O HPV 16 é o tipo mais freqüentemente associado ao câncer oral. Niv et al. 

(2000), Bouda et al. (2000), Ritchie et al. (2003) e Zhang et al. (2004), entre outros 

autores, investigaram a prevalência do HPV 16 no câncer oral e nas lesões 

potencialmente malignas. Niv et al. (2000) investigaram 23 pacientes com CEO e o 

DNA do HPV foi isolado em 4 espécimes (17,3%), todos HPV 16; Bouda et al. (2000), 

analisaram 53 lesões orais neoplásicas e potencialmente neoplásicas, e o DNA do HPV 

foi detectado em 48 (91%) das 53 amostras patológicas analisadas, onde o HPV 16 foi 

encontrado em 71% dos casos infectados; Ritchie et al. (2003) detectaram o DNA do 

HPV em 10 de 110 casos de CEO e todos foram HPV-16; Zhang et al. (2004) 
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observaram que 54 das 76 amostras de CEO analisados exibiram o DNA dos HPVs 16 

ou 18, sendo o HPV-16 o mais freqüente. 

A história natural de infecções pelo HPV não está ainda completamente 

entendida. Como esses vírus não se propagam em culturas de células pelos métodos 

convencionais, existem muitos obstáculos à realização de estudos mais aprofundados 

sobre seus mecanismos de interação com a célula hospedeira. A teoria atual foi 

deduzida de estudos baseados nas anormalidades citológicas e histopatológicas 

observadas na cérvice uterina (MORRISON, 1994).   

Como discutido por Syrjanem (1987), os modelos estabelecidos para o 

mecanismo de evolução de lesões potencialmente malignas para lesões malignas em 

sítios genitais são facilmente aplicados também à cavidade oral. O epitélio escamoso do 

trato genital inferior feminino e da cavidade oral, embora bem distintos 

anatomicamente, compartilham muitas características em comum com relação a 

alterações neoplásicas precoces. 

O epitélio normal da cérvice uterina humana é constituído de uma camada basal 

de células pequenas, redondas e imaturas. À medida que a célula amadurece, ela se 

move para camadas mais superficiais da epiderme e pára de se dividir, adquire mais 

citoplasma, produz mais queratina, desenvolve picnose nuclear, torna-se anucleada e 

finalmente descama. As NICs (neoplasias intraepiteliais cervicais) são caracterizadas 

por proliferação atípica de células escamosas, com distúrbio de maturação e polaridade. 

Numerosos estudos sugerem que o câncer cervical surge dessas lesões pré-cancerosas 

(KIVIAT, 1996). A presença do HPV em 33% de tecidos potencialmente malignos em 

um estudo realizado por Elamin et al. (1998), também sugere que a infecção pelo HPV 

pode ser um evento precoce na transformação maligna para carcinoma epidermóide 

oral. 

Embora não existam evidências diretas, acredita-se que a infecção por HPV 

tenha lugar, inicialmente, nas camadas basais do epitélio em decorrência da abrasão ou 

microlesões da pele ou mucosa. Esses patógenos têm preferência pela célula epitelial, 

nas quais induzem a proliferação, tanto na epiderme como na mucosa (MORRISON, 

1994).   

Na mucosa uterina o vírus inicia o seu processo de replicação nas camadas mais 

internas do epitélio e, a partir desse ponto, a infecção progride em direção às camadas 

superiores havendo uma estreita relação entre a expressão dos diferentes genes virais e o 

processo de diferenciação celular do epitélio, de modo que a montagem das partículas 



 33

virais só ocorre nas camadas mais diferenciadas do epitélio e somente nelas são 

encontradas partículas virais completas, caracterizando uma infecção produtiva 

(MORRISON, 1994). 

Ao infectar a célula epitelial, o HPV realiza o seu processo de replicação inicial, 

induzindo à proliferação celular que geralmente regride espontaneamente. O vírus pode 

também persistir em algumas células em estado de latência por tempo indeterminado 

sem produzir novas partículas infecciosas e sem destruir as células infectadas, ou pode 

progredir para uma infecção crônica do tipo produtiva, podendo resultar na 

transformação maligna da célula. Durante o estado de latência viral, nem todos os genes 

virais são expressos, podendo ocorrer reativação transitória ou resultar na infecção 

crônica do tipo produtiva (VILLA;FRANCO, 1989). 

Ao contrário do que ocorre com os tumores benignos e nas lesões 

potencialmente malignas do colo do útero, onde os genomas virais são encontrados na 

forma epissomal (livres no interior da célula), o processo de transformação maligna é 

precedido da integração do DNA viral nos cromossomos da célula hospedeira, 

determinando uma instabilidade genômica na célula e a desregulação da expressão de 

certos genes virais, o que favorece o processo de malignização da célula infectada 

(VILLA;FRANCO, 1989; MORRISON, 1994; ZUR HAUSEN, 1996). 

Foi demonstrado que durante o processo de integração, grandes porções do DNA 

viral podem ser deletadas, mas os genes E6 e E7 estão sempre presentes e 

transcricionalmente ativos, de forma que as células tumorais expressam seus produtos 

em grandes quantidades e estes parecem estar diretamente envolvidos no processo de 

transformação maligna da célula infectada (SCHWARZ et al., 1985). A integração pode 

resultar na deleção total ou parcial dos genes E4, E5 e L2 (ZUR HAUSEN, 1996). A 

região L1 também pode ser parcial ou totalmente deletada durante a integração (LAZO, 

1999). Existem muitas similaridades entre oncogênese do colo uterino e oral e muitas 

mudanças induzidas pelo HPV na cérvice uterina podem também ser aplicadas na 

mucosa oral, entretanto, a integração do HPV no DNA do hospedeiro não é comum no 

câncer oral (ELAMIN et al., 1998). 
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2.3.  O HPV NO CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL  

Existem substanciais relatos de que o carcinoma epidermóide oral está na 

maioria das vezes ligado etiologicamente ao uso do tabaco e/ou álcool ou uso do betel, 

mas claramente existem pacientes que desenvolvem o CEO na ausência de exposição a 

estes agentes, e na ausência de defeito genético predisponente 

(SCULLY;FIELD;TANZAWA, 2000). 

Algumas evidências sugerem que HPVs de alto risco estão envolvidos na 

carcinogênese oral: o DNA do HPV de alto risco foi identificado em carcinomas 

epidermóides orais e linhagens celulares derivadas dessas lesões; queratinócitos orais 

podem ser transformados in vitro por HPVs de alto risco através de mecanismos 

envolvendo as oncoproteínas E6 e E7 e HPVs de alto risco identificados em CEOs 

primários são mantidos em metástases nodulares (MILLER;JOHNSTONE, 2001).

Diversos estudos investigaram a importância do HPV nas lesões orais malignas, 

potencialmente malignas e em pacientes saudáveis, porém os resultados são 

contraditórios e inconclusivos quanto à prevalência do vírus (SYRJÄNEM et al., 1983; 

NIELSEN et al., 1996; D'COSTA et al., 1998; ELAMIN et al., 1998; MIGUEL et al., 

1998; BOUDA et al., 2000; SHIMA et al., 2000; SUMMERSGILL et al., 2000; 

PREMOLI-DE-PERCOCO;RAMIREZ, 2001; SCHWARTZ et al., 2001; UOBE et al., 

2001; CHEN et al., 2002; HA et al., 2002; KOJIMA et al., 2002; RINGSTROM et al., 

2002; RITCHIE et al., 2003; SUGIYAMA et al., 2003; TANG et al., 2003; ZHANG et 

al., 2004, entre outros). Devido ao fato de em alguns estudos a prevalência do HPV em 

carcinoma epidermóide oral ser mais alta que em mucosa oral normal, o HPV é 

considerado um fator de risco na carcinogênese oral (SUGIYAMA et al., 2003). 

Pode-se observar na maioria dos estudos, uma maior freqüência do vírus em 

lesões malignas quando se compara com lesões potencialmente malignas e indivíduos 

saudáveis.  Quanto ao grupo de pacientes saudáveis, também há fortes divergências, 

pois enquanto alguns autores não detectaram nenhum caso de infecção pelo HPV nesses 

pacientes (NIELSEN et al., 1996; BOUDA et al., 2000), outros observaram 

porcentagens variáveis de infecção (WANG et al., 1998; SUMMERSGILL et al., 2000; 

SUMMERSGILL et al., 2001). Essas variações na prevalência são provavelmente 

devido a diferenças nas populações estudadas e nos métodos utilizados para a detecção 

do HPV (UOBE et al., 2001). Entretanto, em geral, o número de amostras normais tem 
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sido estatisticamente insignificante ou biópsias de espécimes normais têm sido 

removidas de pacientes com câncer (SUGIYAMA et al., 2003). 

Um estudo que sugere que o HPV pode ser um importante fator etiológico no 

desenvolvimento do câncer oral foi realizado por Elamin et al. (1998). Os autores 

analisaram 28 biópsias de tecido congelado de carcinomas epidermóides orais e 12 

biópsias de lesões potencialmente malignas para a presença do DNA do HPV. Foi 

realizada uma PCR altamente sensível, conhecida como nested PCR, com primers para 

a região L1 do HPV (MY09/MY11). Os produtos da PCR foram marcados com 32P e 

subseqüentemente os produtos marcados radioativamente foram separados em gel de 

poliacrilamida 8%, aumentando a sensitividade de detecção e possibilitando a 

identificação dos tipos de HPVs. 

A tipagem do HPV foi subseqüentemente confirmada por seqüenciamento direto 

do DNA. O DNA do vírus foi detectado em 14 (50 %) de 28 carcinomas e em 4 (33%) 

de 12 lesões potencialmente cancerosas. Os únicos tipos de HPVs detectados foram os 

HPVs 6 e 16, juntos ou isoladamente. De acordo com Elamin et al. (1998), a alta 

prevalência de infecção pelo HPV em lesões orais potencialmente malignas pode 

indicar um evento precoce no processo de transformação maligna de células epiteliais 

orais. 

No Brasil, Miguel et al. (1998) realizaram um estudo cuja proposta principal foi 

determinar a prevalência de infecções pelo HPV em pacientes com carcinoma de cabeça 

e pescoço. Foram avaliados espécimes de biópsias congelados de 45 pacientes e, nesse 

estudo, havia especificamente, 21 casos de carcinoma da cavidade oral. Foi realizada 

PCR com primers para o gene L1 do HPV (MY09/11). A tipagem dos produtos 

amplificados foi realizada por hibridização dot blot. O DNA do HPV foi detectado em 5 

(11%) dos 45 pacientes e 3 desses pacientes também apresentaram o DNA do HPV na 

mucosa oral normal. Os autores observaram que apenas o HPV-16 foi detectado e o 

único caso de infecção na cavidade oral foi especificamente na base da língua. 

Na Índia, onde o câncer da cavidade oral é o tipo mais comum, compreendendo 

30-40% do total de lesões malignas do país, D’Costa et al. (1998) analisaram o DNA 

dos HPVs 16 e 18 em 100 pacientes com carcinoma epidermóide oral e 80 pacientes 

com lesões potencialmente malignas da cavidade oral. Em 48 pacientes com lesões orais 

potencialmente malignas, foi avaliada ainda a mucosa clinicamente normal contralateral 

à lesão. Adicionalmente, os HPVs 6, 11 e 33 foram também investigados em 86 

pacientes com câncer oral, em 30 pacientes com lesões potencialmente malignas, tanto 
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no tecido da lesão como na mucosa clinicamente normal, e apenas nos espécimes de 50 

pacientes com lesões potencialmente malignas. As amostras de DNA, extraídas de 

tecido congelado, foram amplificadas por PCR (com os primers MY09/MY11) e a 

tipagem dos HPVs foi realizada por hibridização southern blot dos produtos da PCR. O 

HPV-16 foi detectado em 15 de 100 (15%) tumores orais, 27 de 80 (34%) lesões 

potencialmente malignas e 15 de 48 (31%) espécimes de mucosa normal. Em 15 casos 

de mucosa normal infectada pelo HPV, no sítio contralateral da lesão oral, os indivíduos 

apresentaram também o HPV-16 nas respectivas lesões orais. Os HPVs 6, 11, 18 e 33 

não foram detectados em nenhum dos casos. Uma prevalência significantemente mais 

alta foi observada nas lesões orais potencialmente malignas (34%) quando comparada 

com o câncer oral (15%). De acordo com D’Costa et al. (1998), a presença do HPV-16 

na mucosa oral clinicamente normal pode representar uma infecção latente e sugere uma 

infecção generalizada na mucosa oral desses pacientes. 

O papel do HPV na carcinogênese também foi avaliado por Bouda et al. (2000). 

Os autores analisaram 53 espécimes emblocados em parafina de lesões orais neoplásicas 

e potencialmente neoplásicas, consistindo de 29 hiperplasias, 5 displasias e 19 

carcinomas epidermóides orais, bem como 16 espécimes orais de raspado citológico 

provenientes de indivíduos saudáveis. Um nested PCR (como os primers MY09/MY11 

e GP5+GP6+) foi realizado juntamente a uma PCR tipo-específica com primers

designados para a detecção dos HPVs 6, 11, 16, 18, 31 e 33, além de polimorfismo de 

tamanho de fragmentos de restrição (RFLP), hibridização dot blot e hibridização in situ.  

O DNA do HPV foi detectado por nested PCR em 48 (91%) das 53 amostras 

patológicas analisadas, onde nenhum dos espécimes normais estava infectado. 

Constatou-se que em 25 de 29 hiperplasias (86,2 %), 5 displasias (100%) e em 18 de 19 

carcinomas epidermóides orais (94,7 %) pôde-se detectar o DNA viral. Pelo menos um 

tipo de alto risco, tais como HPV 16, 18 e 33, foi detectado por PCR tipo-específica em 

47 (98%) espécimes infectados, onde apenas um (2%) CEO foi exclusivamente 

infectado por um tipo de baixo risco (HPV 6). O HPV16 foi o tipo prevalente, estando 

presente em 34 (70,8%) dos casos infectados. 

Summersgill et al. (2000) pesquisaram o DNA extraído de células orais 

provenientes de mucosa jugal e amplificado por PCR (com os primers MY09/MY11) de 

202 pacientes com câncer oral e 303 indivíduos saudáveis, para a presença e tipo de 

HPV. O DNA amplificado foi seqüenciado e submetido também à hibridização dot blot 

para que os tipos de HPVs fossem identificados. A freqüência de HPVs nos pacientes 
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com câncer oral e nos indivíduos saudáveis foi de 28,7% (58 pacientes) e 18,6% (56 

indivíduos), respectivamente; com relação aos tipos oncogênicos, especificamente, os 

percentuais foram de 22,8% (46 pacientes) e 11,1% (34 indivíduos), respectivamente. 

Em um estudo realizado no Japão, Shima et al. (2000) investigaram a 

prevalência de infecção pelos HPVs 16 e 18 em 46 pacientes com carcinoma 

epidermóide oral. O DNA foi extraído de espécimes teciduais de biópsias congelados e 

armazenados a -80oC e posteriormente submetido a PCR com os primers específicos 

para as regiões E6 e E7 de HPVs de alto risco oncogênico. Os genótipos virais foram 

investigados por RFLP e hibridização southern blot. Os resultados mostraram uma alta 

incidência (74%) de infecção pelos HPVs 16 e 18. O DNA do HPV 16 foi detectado em 

9 (20%) dos 46 pacientes e o DNA do HPV 18 em 25 (54%) deles.  

Pacientes chineses e japoneses com carcinomas orais foram avaliados por Uobe 

et al. (2001). Os autores analisaram amostras de biópsias emblocados em parafina de 

carcinoma epidermóide oral de 10 japoneses e 10 chineses, por PCR in situ (com os 

primers MY09/MY11), e observaram que todos os 20 pacientes estavam infectados pelo 

DNA do HPV.  

Em uma pesquisa realizada por Premoli-De-Percoco e Ramirez (2001), foram 

investigadas 50 espécimes de biópsias de boca de mulheres venezuelanas para a 

presença do DNA do HPV pela técnica de PCR, com primers específicos para os HPVs 

6, 11, 16 e 18. A tipagem viral foi realizada pela hibridização southern blot com sondas 

específicas para os HPVs 6, 11, 16 e 18. Os resultados de 30 (60 %) das 50 mulheres 

com carcinoma epidermóide oral foram positivos. 

Schwartz et al. (2001) investigaram o DNA do HPV em uma série de 254 

pacientes com carcinomas em vários sítios da boca e da orofaringe com o objetivo de 

determinar se o HPV-16, especificamente, afeta a sobrevida de pacientes com 

carcinoma epidermóide oral. O DNA extraído de tecido emblocado em parafina foi 

detectado por PCR com primers para o gene L1 e E6 dos HPVs 6, 11, 16 e 18, cuja 

tipagem foi realizada por hibridização seqüencial. O tempo médio de proservação foi de 

54,6 meses. Os sítios de localização mais freqüentes foram a língua (31,9%), tonsila 

(17,3%), base da língua (14,2%) e assoalho (11,8%). Do total de 254 tumores, 62 

(24,4%) foram positivos para o vírus, sendo que em 40 (15,7%) foi detectado o DNA do 

HPV-16 e em 22 (8,7%) foram detectados outros tipos virais. Os autores observaram 

que pacientes com o DNA do HPV-16 tiveram a melhor sobrevida, seguidos por aqueles 

negativos para o vírus e aqueles com outros tipos de HPV. De acordo com Schwartz et 
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al. (2001), este estudo fornece evidências de que o DNA do HPV-16 é um forte e 

independente marcador prognóstico favorável em câncer oral, devido a um menor 

número de casos HPV positivos com mutações da p53. 

Cinqüenta e três espécimes de biópsias de carcinoma epidermóide oral 

emblocados em parafina foram investigados quanto à presença do DNA do HPV por 

Kojima et al. (2002), entretanto, os autores pesquisaram exclusivamente o DNA do 

HPV-38. Os primers utilizados na PCR foram designados especialmente para as regiões 

L1 e E6 do HPV-38. Nesse estudo, os autores realizaram ainda seqüenciamento, 

hibridização in situ e imuno-histoquímica apenas para os casos HPV-38 positivos pela 

técnica da PCR. Foi observado que na PCR realizada com os primers específicos para a 

região L1, 35 das 53 amostras analisadas (66%), foram positivas para o HPV-38, 

enquanto que na PCR em que foram empregados os primers para a região E6, apenas 12 

dos 53 CEOs analisados (23%) apresentaram o DNA do HPV-38. Os resultados foram 

positivos tanto na hibridização in situ quanto na imuno-histoquímica em todos os casos 

em que o DNA do HPV-38 foi amplificado por PCR. Os autores propuseram que a 

infecção pelo HPV-38, juntamente com outros fatores, desempenham um importante 

papel na carcinogênese oral. 

Ha et al. (2002) avaliaram o papel do HPV-16 na progressão do câncer oral de 

cabeça e pescoço por determinar a quantidade do DNA viral em lesões malignas e 

potencialmente malignas. Os autores analisaram entre outras lesões, 34 casos de 

carcinoma epidermóide oral invasivo. As amostras de tecido emblocadas em parafina 

(11 casos) e congeladas (23 casos) foram submetidas à extração do DNA e este foi 

posteriormente amplificado por PCR quantitativa com primers específicos para as 

regiões E6 e E7 do HPV 16, uma técnica recente que determina a quantidade do DNA 

viral presente nas amostras. Foram consideradas amostras positivas aquelas que 

apresentaram mais de 1 cópia do HPV em 10 células analisadas. Um baixo índice de 

detecção foi observado entre os CEOs: dos 34 espécimes analisados, apenas um (2,9%) 

apresentou o DNA do vírus. Os autores concluíram então que a infecção pelo HPV não 

é prevalente no desenvolvimento do CEO. Afirmaram, ainda, que o estudo oferece uma 

técnica nova e poderosa que permite uma detecção sensível e quantitativa do HPV e 

exclusão de amostras contaminadas ou aquelas com baixo nível de HPV, com 

significado biológico incerto. 

O HPV em carcinoma epidermóide oral também foi estudado por Giovanelli et 

al. (2002). Os autores investigaram a presença de DNA do vírus em células de mucosa 



 39

oral de 121 pacientes com diferentes tipos de lesões de mucosa oral (13 CEOs, 59 lesões 

potencialmente malignas e 49 lesões ulcerativas erosivas benignas) e de 90 indivíduos 

do grupo controle (mucosa oral normal). Dos pacientes com CEO também foram 

obtidas amostras de biópsia. O DNA do HPV foi detectado por nested PCR (com os 

primers MY09/11 e GP5+/GP6+) e o genótipo foi determinado pelo seqüenciamento do 

DNA. A prevalência do HPV foi de 61,5% (8 casos) nos carcinomas e 5,5% (5 

indivíduos) no grupo controle. O HPV-18 foi o tipo mais prevalente e foi encontrado em 

86,5% das lesões positivas para o HPV, especificamente 7 dos 8 casos de CEO, mas não 

estava associado com nenhum tipo particular de lesão e foi detectado em 4 indivíduos 

(80%) do grupo controle HPV positivos. 

Ringström et al. (2002), realizaram um estudo com o objetivo de investigar a 

presença e tipo de HPV em tumores de cabeça e pescoço e determinar se a infecção 

estava associada com características individuais do tumor, padrão de exposição ao 

tabaco e álcool ou com prognóstico clínico. Os autores avaliaram espécimes de tecido 

congelado e armazenado a -80oC de 89 pacientes com carcinoma epidermóide de cabeça 

e pescoço (CECP), entre os quais 41 localizavam-se na cavidade oral. As amostras de 

DNA foram submetidas à PCR com o par de primers MY09/11, que amplifica uma 

região do gene L1 de vários tipos de HPVs. Para a tipagem viral foi realizada a técnica 

do RFLP com enzimas de restrição capazes de detectar mais de 40 tipos virais. Os 

resultados do estudo mostraram que o único tipo de HPV detectado foi o HPV-16, em 

17 dos 89 CECPs (20%) e especificamente em 2 dos 41 CEOs (5%). Esse tipo viral foi 

detectado com maior freqüência em pacientes jovens e foi associado com menor 

consumo de álcool e fumo. Notou-se ainda que pacientes com HPV-16 tiveram um 

melhor prognóstico e nenhum desses pacientes desenvolveu doença recorrente. Os 

autores sugerem que os achados podem indicar um padrão distinto de câncer de cabeça 

e pescoço em pacientes com HPV-16. 

A relação entre o carcinoma epidermóide oral e a infecção pelo HPV foi 

pesquisada também por Chen et al. (2002). O DNA foi extraído de 58 espécimes de 

tecido emblocado em parafina, sendo 29 de  carcinoma epidermóide oral e 29 espécimes 

controle, que incluiu mucosa normal ou inflamatória obtidas de biópsias negativas, 

extração dentária e excisão de lesões benignas (mucocele e hemangioma). Os autores 

realizaram PCR in situ, com primers genéricos (MY09/11) e específicos para o HPV-6, 

11, 16 e 18, e ainda hibridização in situ. Os DNAs dos HPVs 6, 11, 16 e 18 foram 

detectados em 3 (11,1%), 1 (3,7%), 24 (85,7%) e 20 (71,4%) CEOs, respectivamente; 
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no grupo controle foram detectados apenas os DNAs dos HPVs 16 e 18 em 8 (32%) e 3 

(11,5%) espécimes analisados, respectivamente. De acordo com os autores, os 

resultados indicaram que a infecção pelos HPVs de alto risco, especialmente o HPV-16, 

constitui um dos mais importantes fatores de risco independentes associados com o 

carcinoma epidermóide oral. 

Em um estudo comparativo, Zhang et al. (2002) avaliaram dois grupos de 

pacientes com CEO: um incluindo amostras de tecido parafinado de 5 pacientes pós-

transplantados e outro incluindo amostras de 34 pacientes que não tinham sido 

submetidos a qualquer tipo de transplante. Um dos objetivos do estudo foi comparar os 

dois grupos com relação à infecção pelo HPV. As amostras de DNA extraídas de tecido 

emblocado em parafina foram submetidas à PCR com os primers MY09/11 e 

GP5+/GP6+. Os autores detectaram o DNA do HPV em 3 (60%) das 5 amostras do 

grupo de pacientes transplantados, enquanto que no grupo que nunca foi submetido a 

transplante, o DNA do HPV foi detectado em 4 (12%) dos 34 espécimes de CEO 

avaliados. Os autores concluíram então que o HPV desempenha um importante papel no 

desenvolvimento do CEO de pacientes transplantados. 

Em um trabalho realizado por Ritchie et al. (2003) no qual foi investigada a 

presença do HPV em tumores de cabeça e pescoço, analisou-se a associação entre a 

sobrevida do paciente e a detecção do DNA do HPV em casos de câncer da cavidade 

oral e orofaringe, além de possíveis efeitos na sobrevida pela interação entre outros 

fatores de prognóstico e a presença do DNA viral. Foram incluídos no estudo 139 casos 

de lesões malignas de cabeça e pescoço (92% eram de carcinoma epidermóide oral), 

sendo 110 localizados na cavidade oral e 29 na orofaringe. O DNA foi extraído dos 

espécimes teciduais e submetidos à PCR, com os primers genéricos MY09/11 e primers

para o HPV-51. Para a tipagem viral foram utilizadas as técnicas de hibridização dot 

blot e seqüenciamento. Vinte e nove dos 139 casos analisados (21%) foram positivos 

para o DNA do HPV, sendo detectados 24 casos de HPV-16, um de HPV-18 e 4 de 

HPV-33. Especificamente na cavidade oral, o DNA do vírus foi detectado em 10 dos 

110 casos investigados (9,1%). Com relação à sobrevida dos pacientes, o estudo 

mostrou que houve uma associação significativamente favorável entre os tipos 

oncogênicos do HPV e melhor sobrevida geral, especialmente entre os homens; mas 

isso não foi visto entre as mulheres. 

Tang et al. (2003) compararam a prevalência de HPVs de alto risco (HPVs 16, 

18 e 33) entre amostras de CEO de 30 japoneses e 30 chineses. As amostras de DNA 
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foram extraídas de tecido emblocado em parafina e submetidas à PCR com primers

específicos para os HPVs 16, 18 e 33 e os produtos amplificados foram então 

seqüenciados. O DNA do HPV foi detectado em 17 casos (56,6%) dos 30 japoneses 

investigados, sendo 7 HPV-16 (23,3%) e 10 HPV-18 (33,3%); entre os chineses, 16 dos 

30 casos investigados (53,4%) foram positivos para o HPV, sendo 11 HPV-16 (36,7%) 

e 5 HPV-18 (16,7%). Os autores concluíram que a infecção pelo HPV (16 e 18) pode 

desempenhar um importante papel no desenvolvimento de alguns CEOs. 

Com o objetivo de esclarecer a associação do HPV com a carcinogênese oral, 

especialmente em estágios precoces, Sugiyama et al. (2003) investigaram o DNA do 

HPV em epitélio oral normal, displásico e maligno. Foram analisados 51 casos de 

displasias epiteliais, 86 de carcinoma epidermóide oral e 6 nódulos linfáticos com 

doença metastática, além de 44 amostras de mucosa oral normal. As amostras de DNA 

dos espécimes foram extraídas de tecido emblocado em parafina e submetidas à PCR 

com primers que amplificam uma seqüência do gene E6 dos HPVs 16 e 18. Os 

resultados mostraram que o DNA do HPV-16 foi detectado em 31 espécimes de 

displasia (61%), 30 de CEO (35%) e 16 de mucosa oral normal (36%). Notou-se ainda 

que a taxa de detecção do DNA do HPV-16 em 22 casos de CEO que progrediram a 

partir de displasias (16/22, 73%) foi estatisticamente maior que no restante dos casos de 

CEO (14/64, 22%). Os resultados do estudo, de acordo com os autores, sugerem que o 

DNA do HPV-16 pode estar envolvido nos estágios precoces de desenvolvimento do 

carcinoma epidermóide oral, embora sua freqüência seja provavelmente 

substancialmente menor que no carcinoma cervical. 

Em um recente estudo, Zhang et al. (2004) avaliaram a prevalência do HPV no 

carcinoma epidermóide oral na China, e investigaram se existia qualquer associação 

entre a presença do HPV e certas características dos pacientes, tais como, gênero, idade, 

consumo de tabaco e álcool, bem como localização do tumor, grau histológico e estágio 

TNM. Foram incluídos no estudo 73 casos de carcinoma epidermóide oral e 40 amostras 

de mucosa oral normal. O DNA foi extraído de espécimes emblocados em parafina e 

submetido à PCR com primers que amplificam uma região do gene E6 dos HPVs 16 e 

18. Os autores observaram que 54 das 73 amostras de CEO (74%) e 22 das 40 amostras 

de mucosa oral normal (55%) exibiram o DNA dos HPVs 16 ou 18, sendo o HPV-16 o 

mais freqüente. A presença do DNA dos HPVs 16/18 em CEO foi estatisticamente 

significativa quando comparada com a mucosa oral normal. Zhang et al. Observaram 

que a idade e sexo foram significativamente correlacionados com a presença do DNA 
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do HPV em pacientes com menos de 60 anos de idade e do sexo masculino. Entretanto, 

nenhuma associação significativa foi encontrada entre o HPV e outros fatores como o 

uso do álcool e cigarro, localização do tumor, grau histológico e estágio TNM. Os 

autores concluíram que os HPVs 16 e 18 estão comumente presentes na mucosa oral 

normal e que o HPV isoladamente não é um preditor de confiança de progressão 

maligna. Além disso, Zhang et al (2004) acreditam que a mucosa oral normal pode atuar 

como um reservatório para novas infecções por HPV e/ou uma fonte de lesões de HPV 

recorrentes.  

Correnti et al. (2004) avaliaram 16 casos de CEO quanto à presença do DNA do 

HPV por PCR com os primers MY09/11 e realizaram a tipagem viral por hibridização 

molecular com sondas para os tipos de alto, intermediário e baixo risco oncogênico. Foi 

isolado o DNA de tecido emblocado em parafina. O DNA do HPV foi detectado em 8 

dos 16 casos (50%) e todos os tipos de HPVs foram de alto risco oncogênico.  

Em um estudo realizado por Lo Muzio et al. (2004), a presença do HPV foi 

investigada em 11 espécimes de CEO (entre outras lesões) obtidos por raspagem. A 

técnica utilizada foi a do nested PCR, com os pares de primers MY09/11 e GP5+/GP6+, 

e o genótipo viral foi avaliado pela técnica do seqüenciamento. Das 11 amostras de 

CEO, 7(63,6%) apresentaram o DNA do HPV. O HPV 18 foi encontrado em 6 (87%) 

dos CEOs e o HPV 16 em um caso (13%). 

Braakhuis et al. (2004) analisaram 106 espécimes de tecido tumoral de CEO, 

congelados em nitrogênio líquido e armazenados em freezer a -80oC, quanto à presença 

do DNA do HPV por PCR com os primers GP5+/GP6+ e um par de primers para a 

região E7 do HPV 16. Doze casos (11,3%) foram positivos para o vírus e esses casos 

foram posteriormente submetidos a uma técnica de hibridização para identificação dos 

tipos específicos. Todos os casos foram HPV 16. 

Recentemente, Ibieta et al. (2005) realizaram um estudo com o objetivo de 

determinar a prevalência do HPV em pacientes mexicanos com CEO, e descrever a 

infecção viral em relação ao consumo de tabaco e álcool. As amostras de tecido tumoral 

coletadas de 50 pacientes foram congeladas a -70oC e o DNA extraído dessas amostras 

foi submetido à PCR utilizando-se os primers MY09/MY11 e GP5+/GP6+. Para 

identificação dos tipos virais, as amostras positivas foram posteriormente submetidas à 

PCR com primers específicos para os HPVs 16 e 18. Vinte e uma (42%) das 50 

amostras analisadas foram positivas para o HPV, sendo que em 14 (66,5%) foi 

detectado o HPV 16 e em nenhuma delas observou-se o HPV 18, estando presentes nas 
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outras 7 amostras, conseqüentemente, outros tipos de HPVs. Nenhuma diferença foi 

observada em relação ao uso do tabaco ou álcool. O presente estudo sugere que o HPV 

é um importante fator de risco independente do uso do tabaco e do álcool.  

Um quadro comparativo no ANEXO 2 mostra resumidamente os principais 

dados de alguns trabalhos citados anteriormente que investigaram o DNA do HPV em 

CEO. 

2.4. CICLO CELULAR

O diagnóstico precoce promove benefícios potenciais tais como, reduzida 

mortalidade, reduzida incidência de carcinomas invasivos e melhor tratamento de 

pequenas lesões de menor morbidade. Ao diagnóstico histológico pode ser somada a 

investigação de biomarcadores de diagnóstico específicos que podem ajudar a 

identificar com maior precisão, lesões malignas e potencialmente malignas. O controle 

do ciclo celular tem mostrado que a capacidade para o crescimento maligno é adquirida 

por um acúmulo de defeitos em genes específicos que regulam o crescimento celular 

(FREGONESI et al., 2003). 

O ciclo celular envolve uma série de eventos processados ordenadamente, os 

quais asseguram a duplicação fiel dos componentes celulares em uma seqüência lógica, 

e destes em duas células filhas (LEVINE et al., 1994). O aumento no número de células, 

resultantes da complementação deste ciclo, refere-se à proliferação celular 

(RABENHORST;BURRINI;SCHIMITT, 1993). A proliferação é um processo 

biológico fundamental em função de seu papel na manutenção da homeostase, sendo 

seu estudo de importância para o conhecimento da biologia celular na oncogênese  O 

ciclo celular dividi-se nas fases G1, S, G2 e M. Os períodos G1, fase pré-síntese de 

DNA; S, fase de síntese de DNA; e G2, fase pós-replicação do DNA, compõem o 

período interfásico (VAN DIEST;BRUGAL;BAAK, 1998). 

Em vários tipos de cânceres humanos, incluindo o câncer oral, podem-se 

observar anormalidades em vários componentes da maquinaria regulatória do ciclo 

celular, portanto, é de fundamental importância o conhecimento de sua regulação. O 

ciclo celular é governado por um grupo de proteínas da família das quinases 

dependentes das ciclinas (CDKs), que por sua vez são reguladas positivamente por 

ciclinas e negativamente por inibidores de quinases dependentes das ciclinas (CKIs). A 

proteína p21 é incluída como membro da família dos CKIs (SHINTANI et al., 2002). 
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Deste modo, a regulação do ciclo celular ocorre em duas fases: ao final de G1, no 

período chamado start e no período G2 tardio, antes da entrada da célula em mitose 

(HALL;COATES, 1995). 

Seguindo esta linha de pesquisa, alguns trabalhos têm sido realizados na 

tentativa de verificar a relação entre proteínas reguladoras do ciclo celular e o 

carcinoma epidermóide oral, entretanto os resultados ainda são divergentes e pouco 

conclusivos (REGEZI et al., 1999; SCHOELCH et al., 1999; KOONTONGKAEW et 

al., 2000; NAKAHARA et al., 2000; CARLOS DE VICENTE et al., 2002; SHINTANI 

et al., 2002; YANAMOTO et al., 2002; PIATTELLI et al.,2002). 

2.4.1. p21 E pRb: CARACTERIZAÇÃO E ESTUDOS EM NEOPLASIAS 

A proteína p21, codificada por um gene no braço curto do cromossomo 6, é um 

inibidor universal de CDKs que media a parada do ciclo celular nos pontos de controle 

G1 e G2/M para evitar a replicação do DNA de células com danos nessa molécula 

(SHERR & ROBERTS, 1999). 

A proteína p21 reduz ou paralisa a progressão do ciclo celular e, pelo menos em 

alguns casos, a sua expressão representa a manifestação de um p53 intacto, levando a 

crer que os níveis altos dessa proteína resultariam em uma proliferação celular mais 

lenta e em um melhor prognóstico (ELLEDGE;ALLRED, 1998). O gene p21 pode ser 

induzido por mecanismos dependentes e independentes da p53 (SHINTANI et al., 

2002). 

 A expressão da p21 após estresse genotóxico pode ser fortemente variável e 

altamente dependente do ambiente celular e do tipo do agente agressor. Além disso, 

dependendo do contexto celular e do agente agressor, pode haver discrepâncias 

substanciais entre os níveis protéicos e de mRNA da p21, indicando que a sua expressão 

após o dano do DNA é fortemente modulada em nível pós-transcricional (BUTZ et al., 

1998). 

 Quando as células são expostas a baixas doses de radiação ultravioleta, a proteína 

p53 controla a reparação por excisão de nucleotídeo e através da p21, provoca uma 

parada no ciclo celular permitindo o reparo do DNA. Se as células são expostas a altas 

doses de radiação, a proteína p53 torna-se elevada e reguladora da proteína bax levando 

à apoptose (LI & HO, 1998).  
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Uma outra importante proteína que interage com a p21 nas células é a proteína 

E7 de HPVs, e tem sido proposto que E7 pode induzir a fase S em células diferenciadas 

por inativar p21 (HELT;FUNK;GALLOWAY, 2002). 

A proteína E7 do HPV16 tem a capacidade de bloquear a inibição da atividade 

de CDKs por p21, bem como estimular a replicação do DNA dependente de PCNA 

através da ligação direta a p21, que é requerida para a replicação do DNA do HPV por 

promover a transição da fase G1-S (CHO et al., 2002). 

 Embora a função mais bem estudada da p21 seja a inibição da fosforilação da 

proteína pRb por CDKs, ela também tem um papel importante na senescência celular, 

que pode representar uma importante barreira natural contra a tumorigênese, 

envolvendo atividades ainda pouco caracterizadas. Wells et al. (2000) realizaram um 

estudo in vitro com células de carcinoma de colo de útero infectadas pelo HPV e a partir 

dos resultados obtidos concluíram que a capacidade da proteína p21 provocar 

senescência celular estava correlacionada com sua indução transcricional pela proteína 

E2 dos HPVs.  

O pRb é um gene supressor tumoral bem caracterizado, que foi inicialmente 

identificado em pacientes com a forma hereditária do retinoblastoma. Esse gene codifica 

uma proteína nuclear de 110 a 116 KD, a pRb, que provoca alterações celulares ciclo 

específicas. A perda da função de pRb implicada no desenvolvimento do 

retinoblastoma, desempenha um papel-chave na patogênese de algumas das mais 

comuns lesões malignas humanas, incluindo carcinomas do pulmão, mama, próstata e 

rins, além de sarcomas de tecidos moles e duros (GIMENEZ-CONTI et al., 1996). 

A proteína pRb desempenha importante papel na regulação do ciclo celular. É 

expressa em todos os tipos celulares examinados, onde é encontrada num estado ativo, 

subfosforilada, e numa forma inativa, hiperfosforilada. Quando as células são 

estimuladas por fatores de crescimento, a proteína pRb é inativada por fosforilação, e as 

células atravessam o ponto de controle G1-S. A forma hiperfosforilada da pRb libera os 

fatores de transcrição E2F, a seguir, as proteínas E2F liberadas ativam a transcrição de 

vários genes-alvo (ROBBINS, 2000). A fosforilação de pRb na transição de G1-S é 

dirigida pelas CDK4 e CDK6, em complexos com a ciclina D1. Estes complexos são 

controlados por potentes inibidores, como a família p16 de inibidores de CDKs, e a 

inativação destes pode sub-regular a fosforilação de pRb (NAKAHARA et al., 2000). 

Em neoplasias, pRb mutante não funcional, baixa expressão de pRb e a forma 

hiperfosforilada de pRb, têm sido descritos como fatores indicativos de um mecanismo 
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potencial pelo qual, células neoplásicas podem escapar do controle do ciclo celular em 

vários tipos de tumores (REGEZI et al., 1999). De acordo com Gimenez-Conti et 

al.(1996), em estudos imuno-histoquímicos, a marcação positiva do núcleo usando-se 

um anticorpo para pRb é um indicador de um gene pRb funcional, enquanto que 

tumores que apresentam mutações homozigotas do gene não mostram, normalmente, 

expressão da proteína. Entretanto, Yamamato et al. (1995) ao avaliarem casos de câncer 

colorretal, observaram que o aumento dos níveis de pRb foi associado com a forma 

hiperfosforilada da proteína, ou seja, sua forma inativa. Decaprio et al. (1989) e Xu et 

al. (1994) mostraram ainda que anticorpos para proteína pRb marcaram ambas as 

formas, fosforilada e não-fosforilada da proteína.  

Mutações de pRb e padrões alterados de expressão têm sido demonstrados em 

uma ampla variedade de tumores humanos, incluindo CEO e CECP (SCHOELCH et al., 

1999). 

Os resultados de um trabalho realizado por Helt et al. (2002), sugeriram que a 

inativação tanto de p21 como de pRb pela proteína E7 do HPV-16 contribuem para a 

subversão do controle do ciclo celular em epitélio humano normal, mas que nem um 

desses fenômenos isoladamente eram suficientes para tal. 

2.4.2. ESTUDOS DE p21 E pRb EM CARCINOMA EPIDERMÓIDE ORAL 

A expressão imuno-histoquímica de p21 foi avaliada por Agarwal et al. (1998) 

em 51 casos de CEO e 40 espécimes de tecido oral normal. Das lesões malignas 

examinadas, 35 (68,6%) foram positivas para p21, enquanto que no grupo controle (40 

pacientes) espécimes de 36 indivíduos não exibiram imunorreatividade para p21. No 

grupo controle, 2 (5%) espécimes de tecido de mucosa oral histologicamente normal 

obtidos de uma área contralateral ao sítio da lesão de pacientes com lesão oral exibiu 

expressão imuno-histoquímica para a proteína p21. 

Ng et al. (1999) investigaram o possível papel de p21, entre outras proteínas, no 

CEO. Foram examinados 85 espécimes de 56 pacientes com CEO, submetidos a 

tratamento radioterápico. A marcação imuno-histoquímica nuclear de p21 esteve 

presente em 70 (82,4%) dos 85 espécimes analisados. Também foram avaliados 51 

espécimes de mucosa oral normal, dos quais 30 (58,8%) exibiram marcação para p21. 

Os autores observaram que a expressão de p21 foi significativamente mais alta nos 

tumores que na mucosa oral normal correspondente. 
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Em um estudo realizado por Shintani et al. (2002), houve marcação imuno-

histoquímica da proteína p21 em todos os 20 espécimes de mucosa oral normal, 

enquanto que entre as 117 amostras de carcinoma epidermóide oral, houve marcação da 

p21 em 63 casos (53,8%). Os autores concluíram que, de acordo com os seus dados, a 

expressão da p21 é perdida em CEO e isto ocorre precocemente na carcinogênese.

A expressão imuno-histoquímica da p21 também foi avaliada por Yanamoto et 

al. (2002) em 69 espécimes de carcinoma epidermóide oral e 10 de mucosa oral normal. 

O objetivo do estudo foi esclarecer a correlação entre a expressão desse marcador e 

fatores clínico-patológicos em CEO. Nos espécimes de mucosa oral normal, a marcação 

para p21 foi evidente em todos os casos, entretanto menos de 10% das células avaliadas 

em cada caso exibiram marcação. Dos 69 espécimes de CEO, 37 (53,6%) expressaram a 

p21 e o número de células marcadas em cada caso foi similar ao observado nos casos do 

grupo controle. Os autores relataram uma correlação significativa de metástase a 

nódulos linfáticos com a expressão da p21, pois dos 19 casos de metástase, 14 (73,7%) 

exibiram imuno-marcação para p21 enquanto que dos 50 casos de nódulos linfáticos 

sem metástase, em apenas 23 (46%) houve expressão da proteína. 

Gonzalez-Moles et al. (2004) avaliaram imuno-histoquimicamente a expressão 

da proteína p21 em tecido tumoral e em epitélio não-tumoral adjacente em 54 pacientes 

com carcinoma de língua, com o objetivo de estabelecer se esta alteração é um evento 

precoce na carcinogênese de língua e investigar se a expressão de p21 tem valor 

prognóstico preditivo nesses tumores. O epitélio não tumoral adjacente foi classificado 

como normal, hiperplásico ou displásico e a expressão de p21 foi apenas considerada 

normal na camada suprabasal. A expressão de p21 foi negativa em 57,4% (31/54) dos 

tumores e foi aberrante no tecido não-tumoral adjacente de todos os pacientes 

estudados. A sobrevida dos pacientes no presente estudo não foi alterada nem pela 

ausência nem pelo grau de expressão de p21. 

Pande et al. (1998) investigaram a expressão imuno-histoquímica de pRb em 35 

casos de CEO e em 30 espécimes de mucosa oral normal. A falta de expressão de pRb 

foi observada em 23 (66%) de 35 casos de CEO, enquanto que na mucosa oral normal a 

proteína foi expressa em 28 (93%) dos 30 espécimes estudados.  

Em um trabalho realizado por Kootongkaew et al. (2000), dos 53 casos de 

carcinoma epidermóide analisados, incluindo 47 casos de carcinoma epidermóide oral e 

6 de carcinoma epidermóide de faringe, apenas 14 (26,42%) exibiram imunomarcação 

para a pRb, sendo 39 (73,58%) negativos. Os achados, de acordo com os autores, 
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indicam que alterações na pRb desempenham um papel crucial na carcinogênese oral. 

Os autores também avaliaram a expressão da ciclina D1 e da CDK4 e concluíram que a 

desregulação da pRb, por aberrações naquelas proteínas celulares, é importante e talvez 

necessário para o desenvolvimento do câncer oral, sugerindo que a falta da expressão 

imuno-histoquímica da pRb pode ser devido ao seu estado hiperfosforilado, 

conseqüência da ação da CDK4. 

Nakahara et al. (2000) detectaram a expressão imuno-histoquímica de pRb em 

todas as amostras de mucosa oral normal avaliadas (20/20), enquanto que sua expressão 

foi detectada em apenas 34 (43,6%) dos 78 casos de carcinoma epidermóide oral 

analisados. Os autores sugeriram que alterações no mecanismo da pRb é um evento 

freqüente na carcinogênese oral. 

Regezi et al. (1999), avaliaram e compararam a expressão imuno-histoquímica 

da p21 e da pRb, entre outras proteínas do ciclo celular, em espécimes de carcinoma 

epidermóide de língua de pacientes com menos de 35 anos e com mais de 75 anos. Os 

autores utilizaram como controles positivos internos e externos, respectivamente, o 

epitélio aparentemente normal subjacente ao tumor e 6 casos de mucosa oral normal que 

revestia lesões de hiperplasia fibrosa focal leve. Não houve nenhuma correlação 

significativa entre o grau histológico do câncer oral e a expressão das proteínas 

analisadas, nem independente da idade, nem ajustada por idade. Uma maior marcação 

nuclear de p21, em relação ao número de células marcadas nos espécimes controle 

positivos foi evidente em 25 de 32 (78%) do grupo com menos de 35 anos de idade e 

em 24 de 32 (75%) do grupo com mais de 75 anos. Quanto à proteína pRb, também 

houve uma maior marcação nuclear (tanto relativa ao número de células marcadas 

quanto à intensidade de marcação) em 16 de 29 (55,17%) espécimes do grupo com 

menos de 35 anos e em 17 de 26 (65,38%) espécimes do grupo com mais de 75 anos.  

Nos tecidos de mucosa oral normal do grupo controle, houve marcação para 

ambas as proteínas em todos os casos avaliados por Regezi et al. (1999), entretanto, o 

número de células marcadas foi bem menor que nos casos de carcinoma epidermóide 

oral. Nesse estudo, as proteínas p21 e pRb exibiram superexpressão imuno-histoquímica 

nos espécimes de CEO da região lateral da língua, e nenhuma diferença significativa na 

expressão dessas proteínas em tumores de pacientes com menos de 35 e mais de 75 anos 

de idade foi observada. 

A proposta do estudo de Schoelch et al. (1999) foi avaliar a expressão de 

proteínas regulatórias do ciclo celular (pRb e p21, entre outras) em lesões epiteliais 
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malignas (carcinoma in situ e carcinoma epidermóide oral invasivo) e potencialmente 

malignas da cavidade oral para testar a hipótese de que a regulação de proteínas do ciclo 

celular está alterada no desenvolvimento do CEO. Foram avaliados 25 pacientes com 

CEO, e 15 desses tinham biópsias precedentes que mostraram lesões potencialmente 

malignas. 

Na avaliação imuno-histoquímica realizada por Schoelch et al. (1999), todos os 

25 pacientes tiveram pelo menos um espécime positivo para a proteína pRb. Todos os 

espécimes do grupo controle também exibiram marcação nuclear para os dois 

marcadores, notando-se, entretanto, um menor número de células marcadas. Uma 

marcação positiva da p21 foi vista em 32 dos 35 espécimes avaliados do grupo dos 25 

pacientes. Os autores compararam ainda se houve alguma modificação na expressão 

imuno-histoquímica de p21 e pRb em espécimes seqüenciais disponíveis de lesões 

malignas e potencialmente malignas de 15 pacientes. Notou-se que 14 dos 15 pacientes 

exibiram um aumento da expressão da pRb com o desenvolvimento do carcinoma 

epidermóide oral, enquanto que 11 dos 15 pacientes avaliados para a p21, exibiram 

níveis elevados de marcação nuclear nos espécimes de CEO quando comparados com os 

espécimes de lesões potencialmente malignas. De acordo com os autores, o estudo 

ilustrou que proteínas regulatórias do ciclo celular são desreguladas no desenvolvimento 

do CEO. Existiu forte imunorreatividade para pRb e p21, e ambas as proteínas 

mostraram uma maior expressão com a progressão da doença. 

Um estudo com 105 consumidores de tabaco e betel, portadores de CEO, foi 

realizado por Pande et al. (2002) para avaliar-se a relevância prognóstica de alterações 

na expressão de proteínas envolvidas na regulação do ciclo celular. A expressão imuno-

histoquímica de pRb e p21 (entre outras proteínas) foi avaliada em todos os espécimes 

tumorais e em 50  espécimes de mucosa oral normal. Cinqüenta e sete casos (54%) 

exibiram marcação para p21 enquanto que nos espécimes de mucosa oral normal, 

apenas 2 dos 50 avaliados (4%) expressaram a proteína p21. Com relação à pRb, os 

autores observaram que houve ausência de marcação em 58 (55%) casos de CEO e 

somente em 3 (6%) dos espécimes de mucosa oral normal. Observou-se ainda que a 

falta de expressão de pRb foi significativamente associada  com a sobrevida do paciente 

livre da doença, e de acordo com os autores, a proteína pRb representou um indicador 

de prognóstico importante. 

Na literatura pesquisada não há relatos de estudos que investigaram a expressão 

imuno-histoquímica de pRb e p21 em carcinoma epidermóide oral infectado pelo HPV, 
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entretanto, em um estudo recente, Azzimonti et al. (2004) avaliaram a expressão da 

proteína pRb em carcinoma epidermóide da região de cabeça e pescoço e sua correlação 

com a infecção pelo HPV. Foram incluídos no estudo 36 casos de CECP, sendo que 9 

foram localizados na orofaringe e 27 na laringe. Os espécimes teciduais foram 

submetidos à extração do DNA e posteriormente à PCR, com primers genéricos 

GP5+/GP6+ para investigar a presença do DNA do HPV. A expressão imuno-

histoquímica da proteína pRb também foi avaliada nesses espécimes e foram 

considerados positivos os casos em que mais de 30% das células analisadas exibiram 

marcação. O DNA do HPV foi detectado em 21(58,3%) dos 36 casos estudados e a 

proteína pRb foi expressa em 28(77,7%) dos 36 casos. A mucosa normal adjacente ao 

carcinoma foi positiva para a pRb em todos os pacientes. Das 21 amostras infectadas 

pelo HPV, 18 exibiram marcação para a pRb, enquanto que dos 15 casos HPV 

negativos, 10 foram positivas para pRb. Portanto, não houve correlação significativa 

entre o HPV e a marcação imuno-histoquímica da pRb. Os autores observaram ainda 

que os tumores de baixo grau de malignidade apresentavam um número maior de 

células positivas para pRb. 
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3.  PROPOSIÇÃO 

O HPV tem sido relacionado como um provável agente etiológico de lesões 

orais malignas e potencialmente malignas. Diante de tal possibilidade é que, no presente 

trabalho foi proposto investigar-se o DNA do HPV e tipos virais em espécimes de 

carcinoma epidermóide oral, com vista a obter informações que possam contribuir para 

um melhor entendimento sobre a patogenia desta lesão. Além disto, pretendeu-se 

realizar uma análise comparativa entre os grupos de CEO com DNA do HPV e sem o 

DNA do vírus, empregando-se os marcadores do ciclo celular p21 e pRb, a fim de 

estabelecer possível correlação entre a expressão imuno-histoquímica dessas proteínas e 

a infecção pelo HPV em carcinoma epidermóide oral. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Este estudo retrospectivo caracteriza-se pela pesquisa de DNA do HPV e 

tipagem viral em carcinoma epidermóide oral e pela análise quantitativa do número de 

células marcadas pela técnica da imuno-histoquímica com anticorpos para as proteínas 

p21 e pRb, comparando amostras de carcinoma epidermóide oral HPV positivas e HPV 

negativas. 

4.2. POPULAÇÃO 

Foram selecionados casos de carcinoma epidermóide oral, diagnosticados por 

profissionais especializados do Serviço de Anatomia Patológica da disciplina de 

Patologia Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e do Hospital Dr. Luis Antônio, registrados nos arquivos das instituições 

citadas, ambas em Natal-RN. 

4.3. AMOSTRA 

A amostra do estudo consistiu de 90 espécimes de carcinoma epidermóide oral, 

fixados em formol e emblocados em parafina, obtidos de julho de 1996 a junho de 2004, 

no serviço de Anatomia Patológica da disciplina de Patologia Oral da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e no Hospital 

Dr. Luis Antônio.  

 Dos 90 casos, dois foram excluídos por não haver amplificação de DNA na PCR 

para β-globina. Dos 88 pacientes investigados (ANEXO 1), 57 (64,7%) eram do sexo 

masculino e 31 (35,3%) do sexo feminino. Quanto à idade dos pacientes, houve uma 

variação de 30 a 93 anos, com média de 65,45 anos. Com relação à localização 

anatômica dos tumores primários na cavidade oral, 20 estavam localizados na língua, 17 

no assoalho bucal, 14 no lábio inferior, 08 na mucosa jugal, 06 no palato, 05 no rebordo 
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alveolar e 05 no trígono retromolar. Em 13 pacientes não foi possível identificar idade e 

localização anatômica, devido à ausência dessas informações em suas fichas clínicas.  

Foram feitos de 10 a 20 cortes de 10µm, utilizando micrótomo com navalhas 

descartáveis. Dois cortes de 3µm foram obtidos para a avaliação histopatológica e 2 

para avaliação imuno-histoquímica. Os cortes de 10µm foram colocados em tubos tipo 

eppendorf de 1,5 ml para extração do DNA.  

4.4. ESTUDO MORFOLÓGICO 

Para o estudo morfológico, foram utilizadas lâminas com cortes de 3µm de 

espessura de material emblocado em parafina e corado pela técnica da Hematoxilina-

Eosina (H.E).  Os cortes foram examinados à microscopia de luz, observando-se os 

aspectos histopatológicos característicos do CEO. 

4.4.1. COLORAÇÃO PELA TÉCNICA DA H.E.: 

A. Xilol I / 3’ 

B. Xilol II / 3’ 

C. Álcool absoluto / 3’ 

D. Álcool 95o GL / 3’ 

E. Álcool 70o GL / 3’ 

F. Água corrente / 5’ 

G. Hematoxilina de Harris / 2’ 

H. Água corrente / 5’ 

I. Eosina / 3’ 

J. Álcool 70o GL / 3’ 

K. Álcool 95o GL / 3’ 

L. Álcool absoluto / 3’ 

M. Xilol I / 3’ 

N. Xilol II / 3’ 

O. Xilol III / 3’ 

P. Montagem da lamínula contra a lâmina com resina sintética 
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4.5. EXTRAÇÃO DO DNA  

A extração do DNA foi realizada pela técnica do acetato de amônio-isopropanol, 

que dispensa o uso do fenol-clorofórmio. Essa técnica foi desenvolvida pela equipe de 

pesquisadores do laboratório de Biologia Molecular da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo (USP). 

 Para remoção da parafina foram adicionados aos tubos de microcentrífuga de 

1,5ml contendo os cortes de tecido parafinado, 1 ml de xilol aquecido a 65oC e mantidos 

por 10 minutos em estufa aquecida a 56oC.  Os tubos foram então centrifugados a 

10.000 rpm durante 5 minutos, desprezando-se o sobrenadante, seguido de novas trocas 

de xilol aquecido até remoção completa da parafina. O corpo de fundo de tecido foi 

hidratado em cadeia descendente de etanol (etanol absoluto, etanol 95% , 70% e 50% 

em água destilada) no volume de 1ml. Cada troca foi precedida de homogeneização e 

centrifugação a 10.000 rpm durante cinco minutos. Os corpos de fundo de tecido 

obtidos foram submetidos à digestão enzimática com proteinase K. 

Foram adicionado ao corpo de fundo de tecido de 200 a 400µl de tampão de lise 

estéril (NaCl 50mM; Tris-HCL 5mM, pH 8; EDTA 12,5mM, pH 8; SDS 0,25%) e 

proteinase K  na concentração final de 500 µg/ml. Os tubos foram mantidos a 55ºC em 

Banho-Maria por três a cinco dias até a completa dissolução do corpo de fundo de 

tecido. Foi adicionada proteinase K (10 a 30 µl na concentração de 250 µg/ml) em 

intervalos de 24 horas, e os tubos foram invertidos pelo menos uma vez ao dia. 

Após a completa dissolução do material (a solução no tubo eppendorf estará 

praticamente transparente) procedemos à inativação da proteinase K. Para isso os tubos 

foram incubados a 95ºC durante dez minutos no Banho-Maria. 

O material foi então submetido à extração do DNA por uma técnica que dispensa 

o uso do fenol-clorofórmio, descrita de acordo com as seguintes etapas: 

1º) Adicionou-se 200 µl de acetato de amônio, solução 4M, no tubo contendo o lisado, 

para precipitação da proteína. O tubo foi homogeneizado por 20 segundos 

vigorosamente, incubado em gelo durante 5 minutos, e centrifugado a 13,000 x g 

por 3 minutos. A proteína precipitada foi observada como um corpo no fundo do 

tubo. 

2º) O sobrenadante, contendo o DNA foi transferido para outro tubo eppendorf. Para a 

precipitação do DNA, foram adicionados 600 µl de isopropanol (100%), que 

homogeneizado, foi centrifugado a 16,000 x g por 5 minutos. O sobrenadante foi 
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então desprezado e o corpo de fundo de DNA obtido foi lavado com etanol 70% 

(600 µl), e centrifugado a 16,000 x g por 1 minuto.  

3º) O álcool foi posteriormente removido e, após a evaporação do etanol 70% à 

temperatura ambiente, o corpo de fundo de DNA foi dissolvido em 30 a 50 µl de 

tampão de diluição TE (Tris-HCL 10mM, pH 7,4 e EDTA 1mM, pH 8) e mantido a 

-20oC. 

A quantidade de DNA utilizada por reação foi de 0,7 ou 7,0 µl. 

4.6. AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA EXTRAÇÃO DO DNA POR PCR 

Para avaliação da eficácia de extração do DNA, todas as amostras foram 

submetidas à análise por PCR. Para isto utilizou-se um par de primers designados 

PCO3+ (5’CTTCTGACACAACTGTGTTCACTAGC3’) e PCO4+ (5’TCACCGCAAC 

TTCATCCACGTTCACC3’) que flanqueiam uma seqüência de 110 pares de bases do 

gene da β-globina humana, o qual está presente em todas as células humanas, 

permitindo a sua amplificação por PCR (SAIKI et al., 1985).  Em cada reação, a célula 

C33 foi utilizada como controle positivo e a água como controle negativo. A C33 é uma 

célula extraída de tecido de tumor do colo uterino, que não apresenta infecção pelo 

HPV.  

A reação foi realizada em um termociclador (Eppendorf) e foram utilizados os 

seguintes componentes com suas respectivas concentrações num volume final de 50 µl: 

primers PCO3 e PCO4 0,5 µM (Invitrogen, Life Tecnologies); Taq DNA polimerase 1,0 

U (Biosystem); Tris HCl pH 8,4 20 mM; KCl 50 mM; MgCl2 1,5 mM; dNTP 200 µM 

(Amersham Bioscience) e 0,7 ou 7 µl de DNA das amostras.  As condições da PCR para 

β-globina estão no Quadro 1. 
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Quadro 1: Condições da PCR para β-globina com os primers PCO3+/PCO4+ 

NÚMERO DE CICLOS TEMPERATURA (OC) TEMPO (MIN.) REAÇÃO 

1 95 4 Desnaturação 

 95 1 Desnaturação 

40 50 1 Anelamento 

 72 1 Extensão 

1 72 10 Extensão final

Em seguida 7 µl dos produtos da reação de PCR foram misturados a 5µl do 

tampão de corrida (TBE), aplicados em gel de agarose (Nusieve) a 2,5%, marcados pelo 

brometo de etídio e submetidos a eletroforese a 20 mA.  Como padrão de peso 

molecular foi utilizado o “100 Base-Pair Ladder” (Amersham Bioscience). Os géis 

foram avaliados em um transiluminador ultra-violeta (Cole-Parmet).  

Após eletroforese, os géis foram fotografados utilizando-se o sistema de 

fotodocumentação da Kodak EDAS-290, que inclui uma câmara digital com zoom 

DC290, conectada a um microcomputador Pentium, com software de análise 3.5 na 

versão Windows.  

4.7. DETECÇÃO DO DNA DE HPV POR PCR 

Todas as amostras positivas para β-globina foram analisadas por PCR quanto a 

presença do DNA de HPV utilizando um par de primers genéricos designados GP5+ 

(5’TTTGTTACTGTGGTAGATACTAC3’) e GP6+ (5'GAAAAATA 

AACTGTAAATCAT ATTC3') (DE RODA HUSMAN et al., 1995), que flanqueiam 

um fragmento de cerca de 140 pares de bases do gene L1, uma seqüência altamente 

conservada no genoma dos HPVs de mucosas (genital e oral), com pequenas variações 

entre os tipos individuais. Empregando-se esse par de primers, é possível detectar e 

ampliar esse segmento do DNA de pelo menos 23 tipos individuais de HPVs de 

mucosas (genital e oral), incluindo aqueles considerados de alto risco. Para cada reação 

utilizou-se a célula HeLa, uma linhagem celular derivada de câncer do colo do útero que 

possui o DNA do HPV 18, como controle positivo e a água como controle negativo.  
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Os componentes com suas respectivas concentrações no volume final de 50 µl 

são descritos a seguir: GP5+/GP6+ 1,0 µM (Invitrogen, Life Tecnologie); Taq DNA 

polimerase 1,0 U (Biosystem); Tris HCl pH 8,4 20 mM; KCl 50 mM; MgCl2 1,5 mM; 

dNTP 200 µM  (Amersham Bioscience); 0,7 a 7,0 µl de DNA. As condições da PCR 

para HPV estão no Quadro 2. 

Quadro 2: Condições da PCR para o HPV com os primers GP5+/GP6+ 

NÚMERO DE CICLOS TEMPERATURA (OC) TEMPO (MIN.) REAÇÃO 

1 95 5 Desnaturação 

 95 1 Desnaturação 

40 45 2 Anelamento 

 72 1 e ½ Extensão 

1 72 10 Extensão final

Em seguida 7 µl dos produtos da reação de PCR foram submetidos à eletroforese 

em gel de agarose nas mesmas condições dos produtos de PCR da β-globina descritas 

anteriormente. 

4.7.1. PRECAUÇÕES CONTRA CONTAMINAÇÃO DAS PCRs E 

RESULTADOS FALSO-POSITIVOS 

Devido à grande sensibilidade da PCR, precauções foram tomadas para 

minimizar ou eliminar a possibilidade de contaminação. A separação física dos 

procedimentos e reagentes pré e pós PCR foi realizada como principal medida; 

ponteiras com barreira de aerossol foram utilizadas para aliquotar as amostras de DNA e 

principalmente os produtos de PCR; as pipetas usadas no aliquotamento dos reagentes 

da PCR foram destinadas apenas para este fim, não as utilizando em nenhum outro 

procedimento; em todos os procedimentos foram usadas luvas cirúrgicas descartáveis; 

todo o instrumental foi devidamente autoclavado antes do uso. 
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4.8. TIPAGEM DOS HPVS POR HIBRIDIZAÇÃO DOT BLOT

Os produtos amplificados por PCR foram submetidos ao procedimento de 

tipagem através do método de hibridização dot blot

(SAMBROOK;FRITSCH;MANIATIS, 1992) utilizando sondas radioativas específicas 

para os 19 tipos mais comuns de HPVs nas infecções de mucosas (genital e oral).   

A hibridização foi feita empregando-se sondas específicas (JACOBS et al., 

1995) para tipos individuais do vírus marcadas com 32P (10 µcl/µl, 300 ci/nmol), 

isoladamente ou em coquetéis na seguinte ordem: 

1º) 6, 11 

2º) 16

3º) 18

4º) 31, 33, 34, 35, 39 

5º) 40, 42, 43, 44, 45

6º) 51, 52, 54, 56, 58 

Além das amostras testadas, foram utilizados controles positivos e negativos 

para diferentes tipos de HPVs, provenientes da amplificação de plasmídios nos quais 

estão clonados os genomas inteiros de tipos individuais de HPVs, e amostras clínicas, 

conforme apresentado a seguir: 

Plasmídios: HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18, HPV 31, HPV 33, HPV 39, HPV 42, 

HPV 45, HPV 55. 

Amostras clínicas: 3760-HPV 35, 440/3-HPV 51, 493/3-HPV 52, 276/1- HPV 53, 

449/3-HPV 56, 293/2-HPV 58. 

 Os produtos de PCR das amostras e dos controles positivos e negativos (8µl, 2µl 

e 5µl respectivamente) foram desnaturados com uma solução de  NaOH 1,6 N, EDTA 

0,1 M.  Após a desnaturação, foram seguidos os seguintes passos: 

1º) Aplicação de uma membrana de nylon ajustada a uma dot machine (Gibco) com 

vácuo ligado constantemente; 

2º) Marcação das posições das amostras, remoção das membranas e secagem sob papel 

de filtro; 

3º) Exposição das membranas à luz ultravioleta por 5 minutos, para fixação do DNA; 
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4º) Umedecimento das membranas com solução 2 vezes SSC (solução citrato salina) e 

incubação a 56oC por 2 a 3 horas;  

5º) Colocação das sondas na mesma solução e incubação por 12 a 24 horas à mesma 

temperatura.  Ao final dessa etapa, lavagem das membranas com aproximadamente 

200 ml de solução duas vezes SSC, 0,5% SDS, por duas vezes à temperatura 

ambiente, seguida de mais três lavagens à temperatura de 56oC, com trocas da 

mesma solução; 

6º) Exposição das membranas a filme de raios x por algumas horas, à temperatura de –

20oC. 

A hibridização foi verificada após a revelação do filme pela presença de pontos 

escuros nos locais correspondentes às amostras na membrana. Esta etapa foi realizada 

no Instituto Ludwig de Pesquisa Sobre o Câncer, sob responsabilidade da Dra. Luisa 

Lina Villa. 

4.9. ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

Para o estudo imuno-histoquímico foram realizados cortes histológicos de 3µm 

de espessura obtidos de material fixado em formol a 10% e incluídos em parafina. Os 

cortes foram estendidos sobre lâminas de vidro previamente preparadas com adesivo à 

base de organosilano. O preparo das lâminas de organosilano consiste de lavagem em 

álcool absoluto, secagem e imersão por um minuto em solução de 3-

aminopropyltriethoxy-silano a 10% (Sigma Chemical CO, USA) em álcool absoluto.

O exame imuno-histoquímico foi realizado pela técnica da streptavidina-biotina 

(SABC, do inglês Strepatividin-Biotin Complex). O quadro 3 mostra os anticorpos 

primários empregados, clone, diluição e tempo de incubação. 

Os cortes foram desparafinizados em dois banhos de xilol: primeiro a 60o por 30 

minutos, e o segundo à temperatura ambiente (TA) por 20 minutos. Em seguida, foram 

re-hidratados em série descendente de etanol, a partir de três passagens em etanol 

absoluto, seguidos por etanol 95%, 85% e 70% durante 5 minutos cada, à TA. Os cortes 

foram imersos em hidróxido de amônia a 10% em solução alcoólica a 95% durante 10 

minutos, a fim de remover o pigmento formólico. 
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Após lavagem em água corrente e dois banhos em água destilada, as lâminas 

receberam os tratamentos para recuperação antigênica (Quadro 3), que visam 

restabelecer os sítios antigênicos e romper as ligações cruzadas formadas com o formol. 

Posteriormente, os cortes foram novamente lavados em água corrente por 10 

minutos, seguidos de duas passagens em água destilada (cada uma de 5 minutos) e do 

bloqueio da peroxidase endógena tecidual, para o qual serão realizados dois banhos de 5 

minutos cada, em solução de peróxido de hidrogênio a 6% em metanol (1:1, v/v). 

Repetida a lavagem em água destilada, as lâminas foram imersas em solução 

TRIS pH 7,4, sendo três banhos de 5 minutos cada. Seguiu-se a incubação do anticorpo 

primário nas condições especificadas no quadro 3. A diluição do soro primário foi 

realizada em TRIS pH 7,4, acrescido de albumina bovina a 1% contendo ázida sódica a 

0,1%. Os anticorpos foram incubados em cuba úmida à temperatura ambiente. 

Todos os procedimentos posteriores sempre foram precedidos de três banhos em 

TRIS pH 7,4, cada um de cinco minutos. 

Após incubação do anticorpo primário, foi executada a incubação do anticorpo 

secundário polivalente (cabra anti-camundongo anti-coelho) em diluição de 1:300 à 

temperatura ambiente por 30 minutos em câmara úmida. O anticorpo utilizado foi o 

anti-soro do animal em que foi produzido o anticorpo primário. 

O complexo terciário composto pela estreptavidina biotina e a enzima 

peroxidase (DAKO corporation, Denmark) na concentração de 1:300 foram então 

incubados. O diluente utilizado foi o TRIS pH 7,4 assim como também foi para o 

anticorpo secundário.  

Como soro secundário e complexo terciário, utilizou-se o kit LSAB peroxidase 

para a proteína p21. 

Para a revelação da reação foi empregada a diaminobenzidina (DAB) a 0,3% 

(Sigma Chemical CO, USA) diluída em TRIS pH 7,4, e ativada por 600 ml de peróxido 

de hidrogênio a 6% em câmara escura por 3 minutos. 

Em seguida, após nova lavagem em água corrente e água destilada, as secções 

teciduais foram contracoradas com hematoxilina de Mayer por 10 minutos e novamente 

lavadas. Após desidratação e diafanização em xilol por 10 minutos, as lamínulas foram 

montadas em resina Permount (Ficher Scientific, USA). O controle negativo das 

reações foi obtido pela substituição do anticorpo primário por solução tampão. 
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Quadro 3 - Especificidade, clone, diluição, recuperação antigênica e tempo de 

incubação dos anticorpos primários empregados. 

ESPECIFICIDADE CLONE DILUIÇÃO RECUPERAÇÃO 

ANTIGÊNICA 

TEMPO DE 

INCUBAÇÃO

pRb* Rb-1 1:50 Microondas, Tris-

EDTA 0,1 M pH 

10,0, 10 minutos 

60 minutos 

P21* WAF-1 1:50 Steamer, EDTA 

pH 8,0, 95oC,  

20 mi,nutos 

20 minutos 

*DakoCytomation, Denmark A/S 

4.10. ANÁLISE DO PERFIL IMUNO-HISTOQUÍMICO 

Os casos foram considerados positivos quando houve marcação nas secções 

examinadas, observando-se os estratos epiteliais envolvidos na imunomarcação.  

Para contagem foram selecionadas áreas representativas da lesão onde a 

marcação foi mais constante. 

A análise quantitativa das células p21 e pRb positivas foi realizada mediante o 

procedimento de contagem em um microscópio de luz (LEICA ATC, 2000) utilizando-

se um retículo de contagem WEIBEL NGW2® com área de 0,25 mm2 e com um 

aumento final de 1.000x, objetivando a não recontagem dos mesmos campos 

histológicos.  

Foram contadas 1.000 células em cada espécime para os dois marcadores. Cada 

núcleo foi contado como uma unidade, e o número de células positivas para cada caso 

foi obtido pela soma dos núcleos marcados. 

Uma amostra foi considerada positiva para a pRb e p21 quando pelo menos 10% 

das células mostraram um apropriado padrão de marcação.  
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4.11. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para análise da associação das variáveis independentes qualitativas sexo e 

localização da lesão com o desfecho primário infecção pelo HPV nas lesões (variável 

dependente) realizou-se o teste do qui-quadrado. Em relação à influência  da idade sobre 

a presença ou ausência de infecção pelo HPV nas lesões estudadas, utilizou-se o teste 

“t” de student para amostras independentes.  

Quanto ao desfecho secundário expressão imuno-histoquímica das proteínas p21 e 

pRb nos espécimes avaliados, investigou-se a existência de diferença estatística em 

relação à presença ou ausência de HPV (nessa análise, variável independente) nas lesões 

estudadas, pelos testes de Mann-Whitney e “t” de student para amostras independentes, 

respectivamente, devido ao fato dos dados referentes à primeira análise não 

apresentarem distribuição normal, enquanto que na outra, os dados apresentaram tal 

distribuição. 

Para todos os testes realizados foi considerado um nível de significância de 95% 

(α=0,05). 

4.12. IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

O projeto de pesquisa desenvolvido foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa desta instituição, o qual aprovou o projeto através do parecer no 68/03. 
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5. RESULTADOS 

5.1.PCR PARA Β-GLOBINA

Todas as 90 amostras de DNA extraídas dos espécimes emblocados em parafina 

foram submetidas à PCR para β-globina e observou-se que em 88 delas houve 

amplificação da seqüência alvo e por isso, apenas 2 foram excluídas do estudo. 

As concentrações das amostras de DNA não foram determinadas.  É bastante 

freqüente, em trabalhos onde o objetivo é detectar uma seqüência de DNA que não é 

comum à célula normal, como é o caso de detecção do DNA viral presente no DNA 

humano, empregar-se um volume fixo da solução de DNA na PCR.  Entretanto, o 

excesso da seqüência alvo a ser amplificada ou a presença de inibidores da Taq 

polimerase na solução de DNA pode impedir a amplificação, levando a resultados falso-

negativos na PCR.  Os problemas podem ser resolvidos usando-se uma menor 

quantidade da solução de DNA na PCR.  Por isso, foram realizadas repetições 

utilizando-se 0,7 µl da solução de DNA nos casos onde não havia ocorrido a 

amplificação da seqüência alvo com 7,0 µl da solução. 

Para a maioria das amostras, sete µl da solução do DNA foram necessários para 

a obtenção de resultados positivos, entretanto, em alguns casos, a amplificação da 

seqüência desejada só pode ser obtida utilizando-se uma diluição de 1/10 da solução 

inicial de DNA das amostras, provavelmente devido ao excesso de DNA ou a presença 

de inibidores.  Na figura 1 estão representados alguns resultados obtidos. 

5.2.PCR PARA HPV

Dos 88 casos positivos para o gene da β-globina humana (Figura 2), 26 (29,5%) 

foram positivos para o HPV com os primers genéricos GP5+/GP6+ que amplificam um 

segmento da região L1 do genoma viral (Figura 3). Desses, 18 (69,2%) ocorreram em 

homens e 08 (30,8%) em mulheres, não exibindo associação estatisticamente 

significativa quando avaliada pelo teste do qui-quadrado (Tabela1). Quanto à 

localização anatômica, houve ocorrência na língua, assoalho bucal, lábio, mucosa jugal, 

palato, trígono retromolar e rebordo alveolar e em localizações anatômicas não 

identificadas, não havendo associação estatisticamente significativa quando submetida 
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ao teste do qui-quadrado (Tabela 1). Com relação à idade, observou-se que nos casos 

positivos para o HPV, a média de idade foi de 64,91 anos, enquanto que nos casos 

negativos foi de 65,67 anos, não exibindo diferença estatisticamente significativa 

quando submetida ao test “t” de student (Tabela 2). Em 13 casos não havia dados 

clínicos referentes à idade nas respectivas fichas clínicas. 

Tabela 1 – Dados clínicos referentes ao sexo e localização anatômica relacionados à 

presença do HPV e valor de p. Natal/RN, 2005.  

Características 
Clínicas Total HPV positivos HPV negativos  P* 

Nº nº % nº %  

A) Sexo       

Masculino 57 18 69,2 39 62,9 0,747 

Feminino 31 08 30,8 23 37,1  

Total 88 26 100 62 100  

B) Localização       

Língua 20 02 11,1 18 31,6 0,163 

Assoalho bucal 18 04 22,2 14 24,6  

Outras (**) 37 12 66,7 25 43,9  

Total 75 18 100 57 100  

(*) Teste do qui-quadrado 

(**) lábio, mucosa jugal, palato, trígono retromolar e rebordo alveolar 

Tabela 2 – Dados referentes à idade em casos positivos e negativos para o HPV. 

Natal/RN, 2005. 

IDADE 

HPV N Média Desvio 

padrão 

IC (95%) P(*) 

Negativo 57 64,91 15,39 60,83-69,00 0,859 

Positivo 18 65,67 16,53 57,45-73,89  

(*) test “t” de student 
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5.3.TIPAGEM POR HIBRIDIZAÇÃO DOT BLOT

Foram enviados ao Instituto Ludwig de Pesquisa Sobre o Câncer (São Paulo) para 

realização da hibridização dot blot, todos os produtos de PCR na qual se utilizou os 

primers GP5+/GP6+ que apresentaram amplificação do DNA específico. 

Quanto aos tipos virais encontrados, em todos os 26 casos detectaram-se apenas os 

tipos de alto risco 16 e/ou 18. Em 21 casos identificou-se apenas o HPV 18 (80,8%), em 

1 apenas o HPV 16 (3,8%) e em 04 casos infecção dupla pelos tipos 16 e 18 (15,4%). 

5.4.EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DAS PROTEÍNAS pRb e p21

 Dos 26 casos positivos para o HPV, foram submetidos à análise imuno-

histoquímica apenas 11, devido à quantidade insuficiente de tecido tumoral para análise 

dos outros 15 casos. Para fins comparativos, foram utilizados então 22 casos negativos 

para o HPV, totalizando assim 33 casos avaliados imuno-histoquimicamente. 

Dos 33 casos de carcinoma epidermóide oral que foram submetidos à avaliação 

imuno-histoquímica para as proteínas p21 e pRb, 11 foram positivos para p21 (33,33%), 

enquanto que 24 foram positivos para pRb (72,72%). Em 12 casos houve marcação para 

as duas proteínas. 

 A expressão imuno-histoquímica de pRb foi observada nos núcleos das células 

tumorais. Marcações foram observadas no núcleo de células epiteliais normais. Dos 24 

casos positivos, 13 (54,17%) exibiram mais de 50% de células marcadas (Figura 4); 7 

(29,17%) casos exibiram entre 30% e 50% de marcação e 4 (16,66%) exibiram entre 

10% e 30%. Apenas 9 (27,27%) espécimes tumorais não exibiram qualquer marcação 

para esta proteína (Figura 5).  

 A imunoexpressão de p21 mostrou uma localização tipicamente nuclear, com 

variações na intensidade de coloração e no número de células positivas. A expressão 

dessa proteína foi observada em todos os fragmentos de epitélio não tumoral adjacentes 

à lesão. Dos 11 casos positivos, apenas um (9,09%) exibiu mais de 50% das células 

marcadas e 10 (90,91%) exibiram de 10% a 30% de marcação imuno-histoquímica 

(Figura 6). Vinte e dois (66,66%) casos foram considerados negativos por apresentarem 
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menos de 10% de células marcadas ou apresentarem ausência total de marcação (Figura 

7). 

5.5.CORRELAÇÃO ENTRE A EXPRESSÃO DAS PROTEÍNAS p21 E pRb E O 

HPV

 Dos 33 casos submetidos à avaliação imuno-histoquímica, 11 foram positivos 

para o HPV e 22 negativos. A expressão de p21 foi detectada em 5/11 (45,45%)

tumores HPV positivos e em 07/22 (31,82 %) tumores HPV negativos. A expressão de 

pRb foi detectada em 9/11 ( 81,82%) tumores HPV positivos e em 15/22 (68,19%) 

tumores HPV negativos. O teste “t” de student evidenciou diferença estatisticamente 

significativa entre a presença do HPV e a expressão imuno-histoquímica de pRb 

(p=0,044) (Tabela 3). Com relação à expressão da proteína p21, o teste de Mann-

Whitney não mostrou qualquer relação estatisticamente significativa entre a expressão 

da proteína e a presença do vírus (p =0,416) (Tabela 4). 

Tabela 3 – Expressão imuno-histoquímica da proteína pRb em casos positivos e 

negativos para o HPV. Natal/RN, 2005. 

 HPV n MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

IC (95%) P(*) 

pRb negativo 22 313,05 279,26 189,23-436,86 0,044 

 positivo 11 536,73 307,09 330,42-743,03  

(*) test “t” de student 

Tabela 4 – Expressão imuno-histoquímica da proteína p21 em casos positivos e 

negativos para o HPV. Natal/RN, 2005. 

 HPV n MEDIANA Q25 Q75 MÉDIA DOS 

POSTOS 

P(*)

p21 negativo 22 0,0 0,0 118,0 16,11 0,416 

 positivo 11 95,0 0,0 163,0 18,77  

Figura 4 – Expressão imuno-histoquímica da proteína pRb em carcinoma epidermóide 

oral (Estreptoavidina-Biotina – 400x). 
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Figura 5 – Ausência de expressão imuno-histoquímica da proteína pRb em carcinoma 

epidermóide oral (Estreptoavidina-Biotina – 400x). 

Figura 6 – Expressão imuno-histoquímica da proteína p21 em carcinoma epidermóide 

oral (Estreptoavidina-Biotina – 400x). 

Figura 7 – Ausência de expressão imuno-histoquímica da proteína p21 em carcinoma 

epidermóide oral (Estreptoavidina-Biotina – 400x). 

Figura 4 – Expressão imuno-histoquímica da proteína pRb em carcinoma epidermóide 

oral (Estreptoavidina-Biotina – 400x). 

Figura 5 – Ausência de expressão imuno-histoquímica da proteína pRb em carcinoma 

epidermóide oral (Estreptoavidina-Biotina – 400x). 

Figura 6 – Expressão imuno-histoquímica da proteína p21 em carcinoma epidermóide 

oral (Estreptoavidina-Biotina – 400x). 

Figura 7 – Ausência de expressão imuno-histoquímica da proteína p21 em carcinoma 

epidermóide oral (Estreptoavidina-Biotina – 400x). 

 (*)Teste de Mann-Whitney
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6. DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como principal objetivo a investigação do HPV em 

espécimes parafinados de CEO pela técnica da PCR, a mais sensível e utilizada para 

esse fim. O DNA do HPV foi detectado em 26 (29,5%) dos 88 casos de CEO avaliados. 

Esse percentual está de acordo com trabalhos como os de Sugiyama et al. (2003) que 

detectou o DNA do vírus em 30 (35%) dos 86 casos avaliados; Summersgill et al. 

(2000) que observaram um índice de detecção de 28,7% em uma amostra de 202 

pacientes com CEO; e também concorda com os resultados de Saranath et al. (1999), 

que pesquisaram o DNA do HPV em 83 casos de carcinoma oral, detectando o vírus em 

21 deles (25%). Concordamos com a sugestão de Sugiyama et al. (2003) de que o HPV 

pode estar envolvido nos estágios precoces de desenvolvimento do CEO, embora sua 

freqüência seja substancialmente menor que no carcinoma do colo do útero. Scully 

(2002) em trabalho de revisão relatou que muitos grupos têm identificado o HPV em 

pacientes com câncer oral, no entanto, os resultados não fornecem dados sobre uma 

relação causal, uma vez que o vírus pode ter sido ativado pela lesão ao invés de ser o 

agente ativador. Além disso, esse autor acredita que a infecção pelo HPV pode ser 

transitória e dessa forma, a falta de detecção não exclui o envolvimento do vírus.

Sabe-se que os índices de detecção do HPV em carcinoma epidermóide oral 

variam amplamente na literatura especializada, haja vista que se pode observar tanto 

uma freqüência muito baixa, como as relatadas por Miguel et al., 1998 (4,7%); Ha et al., 

2002 (2,9%); Ringström et al., 2002 (5,0%); Ritchie et al., 2003 (9,1%) e Braakkuis et 

al., 2004 (11,9%); como também altos índices de detecção como os encontrados por 

Bouda et al., 2000 (94,7%); Shima et al. (2000); Chen et al., 2002 (85,7%); Giovanelli 

et al., 2002 (61,5%); Lo Muzio et al., 2004 (63,3%) e Zhang et al., 2004 (74%). 

Miller e Johnstone (2001) realizaram um estudo de meta-análise e observaram 

que o HPV foi detectado 2 a 3 vezes mais em lesões potencialmente malignas e 4,7 

vezes mais em carcinomas orais do que em mucosa oral normal, com probabilidade de 

detecção de HPVs de alto risco 2,8 vezes maior do que a dos HPVs de baixo risco nos 

carcinomas orais. De acordo com esses autores, tais achados fornecem evidências 

quantitativas de que a infecção oral com o HPV, particularmente os de alto risco (16 e 

18), é um fator de risco significativamente independente para os carcinomas orais. 
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É extremamente difícil comparar os resultados de numerosos relatos sobre o 

HPV na mucosa oral por causa das muitas variações nos seguintes parâmetros: tipo de 

amostra (tecido extraído por biópsia, raspagem), seleção de método de preparação 

(fresco, congelado ou fixado), diferenças étnicas entre os pacientes, diferenças 

geográficas e o uso de métodos com diferentes níveis de sensibilidade. 

Iftner et al. (2003) também relatam que condições diversas como procedimentos 

de extração de DNA, diferenças nos procedimentos de transporte e armazenamento das 

amostras clínicas e, especialmente, o uso de diferentes enzimas DNA polimerases para 

as PCRs, podem afetar o desempenho dos testes. Dessa forma, esses autores acreditam 

que critérios sobre protocolos validados, reagentes e amostras de referência precisam ser 

desenvolvidos e padronizados. Os autores citam um recente estudo desenvolvido pela 

OMS para fornecer ferramentas para padronização de análises de DNA de HPV tanto 

em estudos epidemiológicos como no desenvolvimento de vacinas em diferentes regiões 

do mundo. O objetivo do estudo é preparar e caracterizar um painel de amostras de 

referência que capacitariam diferentes laboratórios ter acesso, para daí compararem e 

analisarem sensibilidade e especificidade dos métodos usados.  

A escolha dos métodos laboratoriais constitui um ponto de fundamental 

importância. Estes métodos devem oferecer ao mesmo tempo, um largo espectro capaz 

de detectar os diversos tipos de HPVs que podem infectar a cavidade oral e, a 

capacidade para identificar cada um deles, de forma a caracterizá-los em relação ao 

potencial oncogênico (SAIKI et al., 1985). Duas técnicas moleculares muito 

empregadas, atualmente, preenchem esses requisitos. Uma é a da PCR, uma técnica para 

amplificação enzimática in vitro de seqüências alvo de DNA específicas, capaz de 

amplificar o DNA do vírus em cerca de milhões de vezes em poucas horas.   

A PCR envolve procedimentos relativamente simples e, sendo utilizada de forma 

adequada, permite a detecção de quantidades mínimas de DNA em qualquer material 

biológico, inclusive naqueles que foram fixados em blocos de parafina por muitos anos, 

o que possibilita a realização de estudos retrospectivos. Outra técnica muito empregada 

é a da hibridização dot blot, na qual se utilizam sondas de DNA marcadas com 

substâncias radioativas (32P), específicas para cada um dos tipos de vírus, que permite 

identificá-los a partir dos produtos obtidos da PCR (VILLA et al., 1995).   

Com a utilização dessas duas técnicas tornou-se possível a detecção do DNA do 

HPV, tanto na infecção clinicamente aparente como na subclínica, oferecendo, assim, 
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maior consistência aos estudos de prevalência da infecção por esses vírus, tendo em 

vista a grande sensibilidade e especificidade destes métodos (VILLA et al., 1995).  

Uma das principais dificuldades na detecção de infecção pelo HPV em câncer 

oral é a presença do vírus em apenas uma subpopulação de células e em um baixo 

número de cópias nas células infectadas (ELAMIN et al., 1998); métodos altamente 

sensíveis e controlados são, entretanto, requeridos. Desta forma, a metodologia proposta 

neste trabalho está de acordo com as exigências de sensibilidade e especificidade para 

investigar-se o DNA do HPV em tecido de mucosa oral. 

A sensibilidade e especificidade dos métodos baseados em PCR podem variar 

dependendo principalmente dos tipos de primers, do tamanho do produto da PCR, das 

condições da reação, do desempenho da enzima DNA polimerase usada na reação e da 

capacidade de se detectar múltiplos tipos virais (IFTNER et al., 2003). Com relação aos 

primers, os mais utilizados são os primers genéricos GP5+/GP6+ e MY09/MY11 

capazes de amplificar vários tipos virais. Alguns autores, entretanto, utilizaram em seus 

estudos primers específicos para os HPVs 16 e 18, os tipos mais comuns (ELAMIN et 

al., 1998; SHIMA et al., 2000; PREMOLI-DE-PERCOCO et al., 2001; HA et al., 2002; 

TANG et al., 2003; SUGIYAMA et al., 2003; ZHANG et al., 2004). No presente estudo 

optou-se pelo par de primers GP5+/GP6+, considerando que além de amplificarem uma 

variedade de tipos virais, amplificam um fragmento pequeno (150pb), fato este 

importante quando se avalia tecido parafinado de arquivo, como é o caso do presente 

estudo, onde, em alguns casos, o DNA pode apresentar fragmentação considerável.  

Em estudo realizado por Remmerbach et al. (2004), a PCR com os primers

MY09/MY11 foi menos sensível do que a PCR com o par GP5+/GP6+. O objetivo 

destes autores foi comparar a sensibilidade destes primers na detecção do HPV tanto em 

espécimes de carcinoma do colo do útero como da mucosa oral. 

Diversos autores optaram pela realização do nested PCR para investigar o DNA 

do HPV em CEO e obtiveram índices iguais ou superiores a 50% (ELAMIN et al., 

1998, 50%; BOUDA et al., 2000, 94,7%; GIOVANELLI et al., 2002, 61,5%; LO 

MUZIO et al., 2004, 63,6%). Entretanto, sabe-se que esta é uma técnica que 

potencializa a sensibilidade da PCR e, assim, os índices de detecção geralmente são 

mais altos, porém, esses resultados devem ser avaliados com prudência, pois a 

sensibilidade da técnica permite detectar níveis muito baixos de carga viral que são 

questionados quanto à sua relevância biológica. De acordo com Snijders et al. (2003), 

níveis baixos de DNA do HPV e a ausência da atividade transcricional viral, 
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comprovado pela ausência de RNA dos genes E6 e E7, são evidências de ausência ou de 

um limitado significado biológico do vírus e, desta forma, é plausível acatar que 

tumores com essas características, devem ser considerados negativos do ponto de vista 

biológico. 

Uma outra variação da PCR que também potencializa sua sensibilidade é a PCR 

in situ, utilizada nos estudos de Chen et al. (2002), que obteve um índice de positividade 

de 85,7%, e de Uobe et al. (2001), que detectou o DNA do vírus em todos os 20 casos 

avaliados. Os resultados da PCR in situ também devem ser avaliados com a mesma 

prudência do nested PCR. 

A determinação da carga viral tornou-se um desafio metodológico por ter sido 

sugerido que alto número de cópias virais está correlacionado com um aumento de risco 

de desenvolvimento de lesões de colo do útero associadas ao HPV. A quantificação do 

DNA do HPV pode ser alcançada por métodos baseados em PCR de um modo 

semiquantitativo. Estimativas do número de cópias virais dependem diretamente do 

total de células avaliadas e, conseqüentemente, do DNA total testado. Atualmente não 

há consenso sobre o melhor método para quantificar HPV em espécimes biológicos, 

porém um dos mais acurados e controlados testes disponíveis é a PCR real time, que 

requer equipamentos e reagentes de custo elevado (IFTNER et al., 2003). Ha et al. 

(2002) utilizaram o método da PCR quantitativa e observaram que dos 34 espécimes 

avaliados, apenas um (2,9%) exibiu o DNA do HPV. Entretanto, deve-se ressaltar que 

esses autores utilizaram apenas primers específicos para o HPV 16, de tal forma que se 

outros tipos virais estavam presentes na amostra, pode ter ocorrido uma subestimativa 

do número de casos positivos. 

Os HPVs mucosos são tipicamente divididos em grupos de baixo risco e de alto 

risco de malignidade (DURST  et al., 1987). Tipos oncogênicos de HPVs, como os 

HPVs 16 e 18, são associados com carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço, 

enquanto tipos de HPVs de baixo risco, tais como os HPVs 6 e 11, são relacionados a 

lesões benignas nessa localidade (FOURET et al., 1997). Em lesões orais, 24 tipos de 

HPVs foram identificados, entre eles estão os HPVs 6, 11, 16, 18, 33, 45 e 38 (KOJIMA 

et al., 2002; CORRENTI et al., 2004). No carcinoma epidermóide os tipos mais 

freqüentes são o 16 e 18. 

No presente estudo, apenas os HPVs de alto risco 16 e 18 foram detectados em 

todos os 26 casos de CEO pesquisados, o que está de acordo com os trabalhos de 

D`Costa et al. (1998), Bouda et al. (2000), Premoli-de-Percoco et al. (2001), Zhang et 
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al. (2002), Tang et al. (2003) e Lo Muzio et al. (2004).  Na maioria dos casos (21/66,  

80,8%) apenas o HPV18 foi detectado isoladamente e, em 4 dos 26 casos (15,4%), 

juntamente com o HPV16. Em uma amostra foi detectado apenas o HPV16. Os 

resultados desse estudo estão de acordo com os resultados encontrados por Shima et al. 

(2000), Giovanelli et al. (2002) e Lo Muzio et al., (2004) e que detectaram o HPV 18 na 

maioria de suas amostras, com índices de 54%, 87,5% e 87%, respectivamente. Outros 

autores, entretanto, detectaram o HPV16 como o tipo mais freqüente (CHEN et al., 

2002; TANG et al., 2003; ZHANG et al., 2004 e IBIETA et al., 2005). Podemos sugerir, 

a partir desses resultados conflitantes, que a maior prevalência do HPV 18, em nosso 

estudo, pode estar relacionada a fatores geográficos, ambientais ou relacionada à raça, 

aspectos peculiares à nossa amostra. 

Com relação ao aspecto clínico referente ao sexo dos pacientes, não houve no 

presente trabalho diferença estatisticamente significativa entre os grupos. No sexo 

masculino, 18 dos 57 pacientes investigados (31,6%) apresentaram o DNA do vírus, 

enquanto que, 8 das 31 mulheres pesquisadas (28,8%), foram positivas para o HPV. 

Esse resultado corrobora os encontrados por D`Costa et al. (1998), Elamin et al. (1998) 

Bouda et al. (2000), Schawrtz et al. (2001), Giovanelli et al. (2002), e Ritchie et al. 

(2003). Em contrapartida, Zhang et al. (2004) verificaram que os homens foram mais 

acometidos com a infecção pelo HPV (81,3%) enquanto que as mulheres apresentaram 

índice de infecção mais baixo (60%). Correnti et al. (2004) também detectaram 

diferenças entre homens e mulheres quanto à presença do HPV, porém, discordando de 

Zhang et al. (2004), observaram uma maior freqüência nas mulheres (66%), comparada 

com o grupo dos homens (25%), no entanto a amostra pequena destes autores (8 casos) 

não permite maiores inferências. 

Com relação à idade dos pacientes, observou-se neste estudo, que não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os pacientes HPV positivos e negativos 

(p=0,859) corroborando os resultados de D´Costa et al. (1998), Elamin et al (1998) e 

Bouda et al. (2000), que não detectaram qualquer relação direta entre esses fatores. 

Entretanto, Giovanelli et al. (2002) observaram que pacientes com CEO positivos para o 

HPV tinham idades mais avançadas em relação ao grupo de pacientes não infectados 

pelo vírus, discordando com Zhang et al. (2004) que observaram uma maior prevalência 

em pacientes com menos de 60 anos, quando compararam com um grupo de pacientes 

com mais de 60 anos. Pode-se sugerir, a partir desses resultados, que o HPV atua 

independente da idade, pois partindo do pressuposto de que o HPV é um vírus 
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sexualmente transmissível, os pacientes com CEO mais jovens teriam maior 

probabilidade de apresentarem infecção pelo HPV. 

Com relação à localização, não se observou qualquer relação entre o HPV e a 

localização anatômica do CEO, assim como observado por Zhang et al. (2004). Mas 

D`Costa et al. (1998) e Schwartz et al. (2001) observaram maior ocorrência do HPV em 

CEO de língua, enquanto que Premoli-de-Percoco et al. (2001) e Sugiyama et al. (2003) 

detectaram índices maiores no assoalho bucal e na mucosa jugal, respectivamente. 

Em vários tipos de cânceres humanos, incluindo o câncer oral, pode-se observar 

anormalidades em vários componentes da maquinaria regulatória do ciclo celular, 

portanto, é de fundamental importância o conhecimento de sua regulação. Podem ser 

destacadas entre as proteínas regulatórias do ciclo celular a p21 e a pRb. 

A proteína p21 reduz ou paralisa a progressão do ciclo celular e, pelo menos em 

alguns casos, a sua expressão representa a manifestação de um p53 intacto, levando a 

crer que os níveis altos dessa proteína resultariam em uma proliferação celular mais 

lenta e em um melhor prognóstico (ELLEDGE;ALLRED, 1998). O gene p21, que pode 

ser induzido por mecanismos dependentes e independentes da p53, é um potente 

inibidor da atividade das CDKs (SHINTANI et al., 2002). Embora a função mais bem 

estudada da p21 seja a inibição da fosforilação da proteina pRb por CDKs, ela também 

mantém um papel importante na senescência celular, que pode representar uma 

importante barreira natural contra a tumorigênese, envolvendo atividades ainda pouco 

caracterizadas (WELLS et al., 2000). Alguns autores avaliaram a expressão imuno-

histoquímica de p21 em carcinoma epidermóide oral entretanto, nenhum trabalho foi 

publicado até o momento sobre a expressão desta proteína em CEO, comparando grupos 

infectados e não infectados pelo HPV (AGARWAL et al., 1998; REGEZI et al., 1999; 

SCHOECH et al. 1999; NG et al., 1999; SHINTANI et al., 2002; YANAMOTO et al., 

2002; PANDE et al., 2002). 

Em nosso estudo, 11 dos 33 casos de CEO (33,3%) avaliados imuno-

histoquimicamente foram positivos para p21. A expressão da p21 foi detectada em 5 dos 

11 tumores HPV positivos (45%) e em 7 de 22  (31,8 %) tumores HPV negativos, não 

havendo diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Os autores que 

avaliaram a expressão imuno-histoquímica de p21 em CEO detectaram índices que 

variaram de 42,6% a 82,4% (AGARWAL et al., 1998; NG et al., 1999; REGEZI et al., 

1999; SCHOELL et al., 1999; PANDE et al., 2002; SHINTANI et al., 2002; 

YANAMOTO et al., 2002).  
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Pode-se inferir, a partir dos resultado de diversos trabalhos, que não há consenso 

sobre o fato da expressão de p21 aumentar ou diminuir em CEO, quando comparado 

com mucosa oral normal. Porém, todos concordam que esta proteína sofre desregulação 

no processo da carcinogênese. Quanto aos CEOs infectados pelo HPV, não observamos 

qualquer diferença com relação aos HPVs negativos. Em estudo realizado por Mitsuishi 

et al. (2003), no qual os autores avaliaram comparativamente 24 espécimes HPV 

positivos e 24 negativos, de lesões de pele pré-malignas (ceratose actínica e Doença de 

Bowen) quanto à expressão IHQ de p21, observaram resultados semelhantes aos nossos. 

O estudo mostrou que não houve nenhuma diferença estatística na expressão de p21 

entre os grupos infectados e não infectados pelo HPV e daí, sugeriram que a infecção 

pelo HPV isoladamente não induz proliferação celular naquelas lesões. A 

superexpressão IHQ de p21 foi observada em ambos os grupos. 

De acordo com Cho et al. (2002), é sabido que a proteína E7 do HPV-16 tem a 

capacidade de bloquear a inibição da atividade das CDKs por p21, bem como a 

replicação do DNA dependente de PCNA por meio de ligação direta a p21 e assim, a 

interação de E7 com p21 modula ambas as funções inibitórias de p21, tanto por meio de 

CDK como por PCNA. Portanto, podemos sugerir que a ausência de diferença 

observada entre os grupos infectados e não infectados pelo HPV, especialmente em 

nosso estudo, deve-se ao fato de não haver predominância do HPV-16. Helt, Funk, 

Galloway (2002) também sugerem que a proteína E7 dos HPVs interage com a p21 

inativando-a, induzindo dessa forma a fase S em células diferenciadas, entretanto, em 

estudo in vitro utilizando queratinócitos diferenciados, esses autores sugeriram também 

que mutações na proteína E7 do HPV incapacitava essa proteína de promover 

continuidade no ciclo celular pela inativação de p21, concluindo assim que mutações na 

proteína alteram a interação de p21-E7 de tal forma que p21 não é inibida. Podemos 

concluir, a partir dos estudos anteriormente citados e de nossos resultados, que a 

presença do HPV não é suficiente para avaliar a relação de suas proteínas com proteínas 

que regulam o ciclo celular, como p21, porém é fundamental saber se existe ou não 

alguma mutação nas proteínas do HPV, especialmente a E7. 

Outra importante proteína reguladora do ciclo celular é a proteína pRb. Esta 

proteína é encontrada nas células em um estado ativo, subfosforilada, e na forma 

inativa, hiperfosforilada. Quando as células são estimuladas por fatores de crescimento, 

a proteína pRb é inativada por fosforilação, e então são liberados os fatores de 

transcrição E2F que ativam a transcrição de vários genes-alvo (ROBBINS et al., 2000). 
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A fosforilação dessa proteína é controlada por potentes inibidores de CDKs 

(NAKAHARA et al., 2000).  

A pRb apresenta também uma importante relação com o HPV. A oncoproteína 

viral E7 atua como um relevante fator na progressão do tumor por associar-se a proteína 

pRb, liberando, assim, o fator de transcrição E2F que ativa a transcrição de genes 

promotores da progressão do ciclo e proliferação celular, como já citado anteriormente. 

A expressão imuno-histoquímica de pRb em CEO foi avaliada por diversos autores 

(PANDE et al., 1998; REGEZI et al., 1999; SCHOELCH et al., 1999; 

KOOTANGKAEW et al., 2000; NAKAHARA et al., 2000; PANDE et al., 2002; 

GONZALEZ-MOLES et al., 2004); entretando, a relação dessa expressão em CEOs 

infectados pelo HPV, não foi avaliada em nenhum trabalho publicado até o momento. 

No presente trabalho a proteína pRb foi expressa em 24 dos 33 casos de CEOs 

avaliados (72,7%), sendo que a diferença entre a expressão IHQ de pRb em tumores 

HPVs positivos (9/11, 81,8%) e HPVs negativos (15/22, 68,2%) foi estatisticamente 

significativa. O índice de marcação para pRb nos CEOs pesquisados em vários 

trabalhos publicados, variou de 26,4 a 100% notando-se que, em grande parte dos 

trabalhos, o índice de marcação para pRb em CEO é baixo (PANDE et al., 1998; 

SCHOELCH et al., 1999; REGEZI et al., 1999; KOOTONGKAEW et al., 2000; 

PANDE et al., 2002; GONZALEZ-MOLES et al., 2004;). Entretanto, Regezi et al. 

(1999) observaram que em todos os casos de CEO avaliados houve marcação imuno-

histoquímica para pRb e, além disso, quando compararam com espécimes de mucosa 

oral normal, verificaram que o número de células marcadas era maior no grupo das 

lesões, apesar do grupo de espécimes de mucosa oral normal também apresentarem 

expressão imuno-histoquímica positiva  em sua totalidade. Yamamoto et al. (1995) ao 

avaliarem casos de câncer colorretal, observaram que o aumento dos níveis de pRb foi 

associados com a forma hiperfosforilada da proteína pRb (forma inativa). Xu et al. 

(1991) afirmaram, no entanto, que anticorpos para a protéina pRb marcam tanto a forma 

fosforilada com a não fosforilada. 

Em estudo realizado por Azzimonti et al. (2004), foram avaliadas lesões de 

carcinoma epidermóide de laringe e de orofaringe (região tonsilar), comparativamente 

com relação a expressão imuno-histoquímica de pRb em lesões infectadas pelo HPV e 

naquelas onde o DNA viral não foi encontrado. Os autores observaram que em 18 dos 

21 casos HPV positivos houve expressão da proteína pRb, enquanto que, dos 15 casos 
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HPV negativos, 10 expressaram a proteína, não havendo portanto, diferença 

estatisticamente significativa entre os dois grupos. 

Com relação aos resultados da expressão imuno-histoquímica de pRb em nosso 

estudo, podemos sugerir que, nos casos de CEO onde houver maior expressão de pRb, 

existe uma maior possibilidade de infecção pelo HPV e que, possivelmente, a ligação da 

proteína E7 do HPV à proteína pRb pode induzir um acúmulo de pRb, denotando assim 

a sua forma inativa. 

Portanto, pode-se concluir então que, outros trabalhos serão necessários para que 

se possa caracterizar a expressão de p21 e pRb em carcinomas epidermóides orais 

infectados pelo HPV, possibilitando um avanço no diagnóstico do CEO bem como a 

melhoria das medidas terapêuticas. 
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7. CONCLUSÕES 

� O DNA do HPV foi detectado em um baixo percentual de casos (29,5%) de 

carcinoma epidermóide oral no presente trabalho, sugerindo que em apenas um 

pequeno subgrupo de lesões, o HPV pode desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento e progressão do carcinoma epidermóide oral. 

� O HPV 18 foi o tipo de maior prevalência em nossa amostra, sugerindo que esse 

tipo especificamente, está relacionado com o desenvolvimento do carcinoma 

epidermóide oral em nossas amostras. 

� Não houve associação significativa entre a presença do HPV e idade e sexo dos 

pacientes, bem como não houve uma relação entre a detecção do DNA viral e 

localização anatômica do carcinoma epidermóide oral. 

� A expressão imuno-histoquímica da proteína pRb foi significativamente maior nos 

carcinomas epidermóides orais HPV positivos que nos HPV negativos, sugerindo 

uma relação importante entre o HPV e a proteína pRb em carcinoma epidermóide 

oral. 

� Não houve diferença na expressão IHQ de p21 entre os carcinomas epidermóides 

orais positivos e negativos para o HPV e, provavelmente, a infecção pelo HPV e a 

expressão imuno-histoquímica de p21 são fatores independentes no CEO. 
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ANEXO 1: Dados clínicos e laboratoriais dos casos incluídos no trabalho 

Amostra Sexo Idade Localização HPV p21 (*) pRb (**) 

Caso 1 F 66 língua NEGATIVO 0 0 
Caso 2 M 80 assoalho NEGATIVO 0 0 
Caso 3 M 70 assoalho NEGATIVO 208 325 
Caso 4 M 46 lábio NEGATIVO 0 473 
Caso 5 F 57 língua NEGATIVO NR NR 
Caso 6 F 87 língua NEGATIVO 0 168 
Caso 7 F 72 língua NEGATIVO NR NR 
Caso 8 M 63 língua NEGATIVO 116 227 
Caso 9 M 84 lábio NEGATIVO NR NR 
Caso 10 M 75 língua NEGATIVO NR NR 
Caso 11 F 78 lábio NEGATIVO 0 0 
Caso 12 M 35 lábio HPV 18 0 580 
Caso 13 F 83 mucosa jugal NEGATIVO 58 422 
Caso 14 M 70 assoalho NEGATIVO 0 683 
Caso 15 M 53 assoalho NEGATIVO 0 0 
Caso 16 M 61 rebordo HPV 18 0 386 
Caso 17 F 68 mucosa jugal NEGATIVO 124 328 
Caso 18 F 81 região retromolar NEGATIVO 65 702 
Caso 19 M 80 lábio NEGATIVO 723 812 
Caso 20 M 65 língua NEGATIVO NR NR 
Caso 21 F 58 língua NEGATIVO NR NR 
Caso 22 F 61 língua NEGATIVO NR NR 
Caso 23 F NE NE HPV 18 NR NR 
Caso 24 M 51 assoalho HPV 18 0 587 
Caso 25 F 66 mucosa jugal NEGATIVO NR NR 
Caso 26 F 47 assoalho NEGATIVO NR NR 
Caso 27 M 85 região retromolar NEGATIVO 45 218 
Caso 28 M 63 assoalho NEGATIVO NR NR 
Caso 29 F 85 assoalho NEGATIVO NR NR 
Caso 30 M 89 região retromolar HPV 18 0 886 
Caso 31 M 74 assoalho NEGATIVO NR NR 
Caso 32 F 63 mucosa jugal NEGATIVO 0 248 
Caso 33 M 54 assoalho NEGATIVO 0 0 
Caso 34 F 74 palato HPV 18 122 907 
Caso 35 M NE NE NEGATIVO NR NR 
Caso 36 M 66 língua NEGATIVO NR NR 
Caso 37 M 54 rebordo NEGATIVO 148 625 
Caso 38 F NE NE HPV 18 NR NR 
Caso 39 M NE NE HPV 18 NR NR 
Caso 40 M 30 língua HPV 18 112 0 
Caso 41 F 64 lábio HPV 18 163 587 
Caso 42 M NE NE HPV 18 95 0 
Caso 43 M 54 palato HPV 18 NR NR 
Caso 44 M NE NE HPV 18 NR NR 
Caso 45 F NE NE HPV 18 NR NR 
Caso 46 M 82 assoalho HPV 18 NR NR 
Caso 47 M 91 assoalho HPV 18 NR NR 
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Caso 48 M 62 mucosa jugal HPV 18 NR NR 
Caso 49 M 68 rebordo NEGATIVO 0 425 
Caso 50 M NE NE HPV 18 NR NR 
Caso 51 M NE NE HPV 18 386 783 
Caso 52 M 37 rebordo NEGATIVO NR NR 
Caso 53 M 49 assoalho NEGATIVO NR NR 
Caso 54 M 72 língua HPV 18 NR NR 
Caso 55 M 41 língua NEGATIVO NR NR 
Caso 56 M 79 palato NEGATIVO NR NR 
Caso 57 M 37 lábio NEGATIVO NR NR 
Caso 58 M 72 lábio HPV 16/18 NR NR 
Caso 59 M 65 mucosa jugal HPV 18 196 520 
Caso 60 F 79 palato HPV 16/18 0 668 
Caso 61 F 62 mucosa jugal HPV 16/18 NR NR
Caso 62 F 80 região retromolar HPV 16/18 NR NR
Caso 63 M 59 assoalho HPV 16 NR NR
Caso 64 M 49 assoalho NEGATIVO NR NR

Caso 65 F 72 língua NEGATIVO NR NR
Caso 66 F 87 palato NEGATIVO NR NR
Caso 67 M 63 lábio NEGATIVO 0 0 
Caso 68 M 85 lábio NEGATIVO NR NR
Caso 69 M 42 lábio NEGATIVO NR NR

Caso 70 NE NE NE NEGATIVO NR NR
Caso 71 F 40 língua NEGATIVO NR NR
Caso 72 M 93 rebordo NEGATIVO 0 470 
Caso 73 M 60 língua NEGATIVO NR NR
Caso 74 M 46 língua NEGATIVO NR NR
Caso 75 F 81 região retromolar NEGATIVO NR NR

Caso 76 F 78 assoalho NEGATIVO NR NR
Caso 77 M 56 língua NEGATIVO NR NR
Caso 78 F NE NE NEGATIVO NR NR
Caso 79 M 70 lábio NEGATIVO NR NR
Caso 80 F 31 lábio NEGATIVO NR NR
Caso 81 M NE NE NEGATIVO NR NR
Caso 82 M 46 língua NEGATIVO NR NR
Caso 83 M 65 palato NEGATIVO NR NR
Caso 84 F NE NE NEGATIVO NR NR
Caso 85 M 61 assoalho NEGATIVO NR NR
Caso 86 M 61 mucosa jugal NEGATIVO NR NR

Caso 87 F 91 língua NEGATIVO 212 0 
Caso 88 M 58 assoalho NEGATIVO 0 761 

p21(*): número de células marcadas imuno-histoquimicamente para p21 
pRb(**): número de células marcadas imuno-histoquimicamente para pRb 
NR: marcação imuno-histoquímica não realizada 
NE: dados não encontrados na ficha clínica 


