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RESUMO

A imprevisibilidade do comportamento biológico do carcinoma epidermóide oral vem 

justificando um grande número de pesquisas utilizando biomarcadores que possam 

contribuir para um melhor entendimento do curso evolutivo dessa neoplasia. Por 

estarem envolvidas em relações entre as células tumorais e constituintes da matriz 

extracelular, as integrinas vêm sendo estudadas como possíveis marcadores preditivos 

desse comportamento. Este estudo se propôs a analisar, através do método da imuno-

histoquímica, a expressão das integrinas α2β1, α3β1 e α5β1, ligantes para o colágeno, 

laminina e fibronectina respectivamente, em 15 casos de carcinoma epidermóide de 

lábio inferior e 15 de língua, com diferentes escores de malignidade histológica. 

Observou-se uma imunomarcação predominantemente difusa, citoplasmática e granular 

na maioria dos casos analisados. Quanto à intensidade de marcação, a integrina α2β1 

mostrou-se de forma positiva em 80% dos casos de lábio e em 93,3% dos de língua. A 

imunorreatividade da integrina α3β1 foi classificada como positiva em 60% dos casos 

de lábio e de língua. Para esta integrina, 20% e 33,3% dos casos de lábio e língua, 

respectivamente, mostraram-se negativos. Já com relação à integrina α5β1 a 

intensidade foi classificada como positiva em 53,3% dos casos e fortemente positiva em 

46,7% daqueles localizados em lábio. Nos carcinomas de língua, a intensidade 

mostrou-se positiva em 46,7% dos casos e fortemente positiva em 53,3%. A análise 

estatística não demonstrou diferenças nem correlações significativas da expressão 

dessas integrinas nem entre os sítios anatômicos, nem entre diferentes escores de 

gradação histológica de malignidade. A expressiva imunomarcação das integrinas 

α2β1, α3β1 e α5β1 nos casos de carcinomas epidermóides estudados nos leva a 

sugerir uma ampla participação dessas proteínas na carcinogênese oral; no entanto, 

nossos resultados não nos permitem correlacionar sua expressão como indicador de 

variações no comportamento biológico desta neoplasia.  

PALAVRAS-CHAVES: Carcinoma epidermóide. Gradação histológica. Integrinas. 

Imunoistoquímica. 
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ABSTRACT 

The unpredictable biologic behavior of the oral squamous cells carcinoma has 

determined extensive research on the evolution of such tumor. Due to the existing 

relation between the outer cell matrix and the tumor cells, the integrins have been used 

as markers in the predictive study of the cell behavior. This study aims to analyze 

immunohistochemically the expression of the integrin α2β1, α3β1, and α5β1 

connections for the collagen, the laminin and the fibronectin respectively in 15 cases of 

squamous cells carcinoma from the lower lip and 15 from the tongue, with different 

scores of malignance grading. A predominantly diffuse, cytoplasm and granular 

immunological marking was observed in the majority of the analyzed cases. According 

to the marking intensity, integrin α2β1 appeared positive in 80% of the lip and in 93,3% 

of the tongue cases. The immunological reactivity of integrin α3β1 was classified as 

positive in 60% of both the tongue and lip cases. For this integrin, 20% and 33.3% of the 

tongue and lip cases, respectively, were negative. In relation to integrin α5β1 the 

intensity was classified as positive in 53,3% of the cases and strongly positive in 46,7% 

of those located in the lip. In the tongue carcinomas, the intensity was positive in 46,7% 

of the cases and strongly positive in 53,3%. The statistic analysis did not show any 

significant differences or correlation of expression between these integrins nor between 

the anatomical sites or between different scores of malignancy grading. The expressive 

immunological marking of the integrins, α2β1, α3β1, and α5β1 in the studied cases of 

squamous cell carcinomas leads us to think of a great participation of these proteins in 

oral carcinogenesis; however, our results do not allow us to correlate its expression as 

an indicator of variations in the biological behavior of this neoplasia. 

KEY WORDS: Oral squamous cell carcinoma. Histological grade. Integrins. 

Immunohistochemistry.  
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1 – INTRODUÇÃO 

O câncer pode ser considerado uma doença em que os fatores genéticos 

assumem papel fundamental e determinante, tanto em fases iniciais, como durante sua 

evolução, uma vez que seu comportamento biológico resulta da expressão 

normalmente alterada de alguns genes, denominados oncogenes e genes supressores 

de tumores. 

Cerca de 3% dos cânceres existentes ocorrem na cavidade oral, sendo que o 

carcinoma epidermóide, também chamado carcinoma de células escamosas ou 

espinocelular, representa 90% das malignidades sediadas nessa cavidade. O risco de 

desenvolver o carcinoma epidermóide aumenta com a idade, atingindo, na sua maioria, 

indivíduos do sexo masculino e afro-americanos (COSTA et al 2000).  

A carcinogênese oral é um processo de várias etapas, que envolve múltiplas 

alterações genéticas. Fatores clínicos, morfológicos e moleculares vêm sendo 

identificados, fornecendo valiosas informações sobre o desenvolvimento neoplásico, 

podendo ser considerados, por vezes, como indicadores biológicos de agressividade do 

tumor (CHIESA et al 1999). 

Para Abdo (2001) e Neville et al (2004) o carcinoma epidermóide se caracteriza 

por ser uma doença de caráter multifatorial, sendo considerados como fatores de risco 

para o seu desenvolvimento o fumo, o consumo de álcool, radiação ultravioleta, 

infecções, além da desnutrição e anemia. 

 A capacidade invasiva de uma neoplasia maligna é fator determinante para o 

estabelecimento de sua agressividade. O processo de disseminação das células 

tumorais ocorre quando estas perdem a capacidade de se manterem unidas, fazendo 

com que as mesmas migrem em direção à lâmina basal, iniciando, assim, um processo 

de penetração no estroma, degradando o colágeno intersticial, acarretando invasão e 

metástase (FODA; ZUCKER, 2001; KOHN; LIOTTA, 1995;  ZIOBER et al 2000). Nesse 

processo de invasão, destaca-se o papel determinante de algumas proteínas 

responsáveis pela adesão entre as células e entre estas e a matriz intersticial, 

denominadas moléculas de adesão. Essas proteínas são essenciais para manutenção 

da integridade e da organização do epitélio pavimentoso estratificado, citando-se, 



                                                                                                                                                                                       

dentre estas, as integrinas que medeiam a adesão entre as células e as proteínas da 

matriz extra celular (MEC) (BAGUTTI; SPEIGHT; WATT, 1998). 

Pesquisas como as de Kosmehl et al (1995); Thorup et al (1998); Maragou et al 

(1999), utilizando-se de vários marcadores biológicos e moleculares, têm sido 

realizadas no sentido de se compreender o comportamento biológico do carcinoma 

epidermóide oral, para obtenção de dados que auxiliem em regimes terapêuticos, para 

que haja dessa forma um aumento na sobrevida dos pacientes acometidos por essa 

neoplasia. 

Frente o exposto, este estudo tem como objetivo obter informações que possam 

contribuir para o entendimento do comportamento biológico do carcinoma epidermóide 

de lábio inferior e língua com variada gradação histológica de malignidade, através da 

análise imuno-histoquímica do padrão da expressão das moléculas de adesão do tipo 

integrinas α2β1, α3β1 e α5β1, as quais se constituem receptores para o colágeno, 

laminina e fibronectina respectivamente. 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 - Carcinoma epidermóide  

Dentre as enfermidades que afetam a cavidade oral, o carcinoma epidermóide é 

considerado uma das condições mais graves, em função de seu curso clínico 

comumente agressivo, e ao diagnóstico tardio, o qual ocorre devido a fatores diversos, 

tais como: desinformação da população e falhas na rotina dos serviços de saúde 

públicos e privados (BERCHT, 1998; PEREIRA, 2001; THOMAZ; CUTRIM; LOPES,

2000). 

  O carcinoma epidermóide ocorre com maior freqüência na língua e no lábio 

inferior, podendo também ser encontrado em outras regiões da boca, como assoalho, 

mucosa jugal, gengiva e palato, segundo Regezi e Sciubba (2000). O carcinoma de 

língua geralmente apresenta uma pobre diferenciação histológica, com uma evolução 

rápida e grande probabilidade de desenvolver metástase à distância, quando 

comparado a outros sítios da cavidade oral como lábio inferior, palato e gengiva 

(SCHAWARTZ et al 2000).  

Os relatos de Neville et al (2004) e Visscher et al (1998) mostraram que diferente 

do carcinoma de língua, o carcinoma de lábio inferior é uma lesão com bom 

prognóstico, devido ao seu alto grau de diferenciação e baixa freqüência de metástase.  

Nos relatos de El-gazzar et al (2005) consta que os carcinomas epidermóides 

localizados no lábio inferior são mais facilmente perceptíveis pelos pacientes, o que 

favoreceria uma intervenção mais precoce, diferentemente dos situados em áreas 

internas como a língua, onde o carcinoma é menos visualizado, o que compromete o 

diagnóstico precoce. 

Sugerman e Savage (1999), ao avaliarem a incidência do carcinoma epidermóide 

na cavidade oral, observaram predominância em indivíduos do sexo masculino e 

predileção por acometer o lábio inferior e a língua.   

Em um estudo retrospectivo realizado na cidade de São Luís/MA, Silva et al

(2001) observaram que de 255 neoplasias malignas diagnosticadas na cavidade oral, 

145 eram carcinoma epidermóide, representando 56,8% do total, com maior incidência 



                                                                                                                                                                                       

em pacientes do sexo masculino, cor não branca, com idade igual ou superior a 70 

anos e ocorrendo predominantemente na língua.  

A correlação entre o aparecimento do carcinoma epidermóide oral com a idade 

mostra uma maior incidência em indivíduos de meia idade e idade avançada, sendo 

rara em crianças e adultos jovens (BUSSAC, 1999; CAWSON et al 1995).     

Em levantamento de 1.287 casos de carcinoma epidermóide oral no estado de 

Sergipe, Anjos Hora et al (2003) verificaram que 81,5% da amostra ocorreram em 

indivíduos acima dos 50 anos de idade, sendo a faixa etária entre 60 e 69 anos a mais 

prevalente em ambos os sexos.   

Com relação aos fatores de risco, o carcinoma epidermóide oral tem o seu 

desenvolvimento estimulado pela interação de fatores ambientais e fatores relacionados 

ao hospedeiro. O papel desses fatores na gênese dessa neoplasia não está 

completamente esclarecido, apesar de já ter sido suficientemente documentada a 

influência de fatores do hospedeiro, como herança genética, sexo e idade, e de fatores 

externos, entre eles a agressão por agentes físicos, biológicos e químicos (INCA, 2005).  

Segundo Souza et al (1996), fatores de risco como o fumo e o álcool têm um 

papel predominante tanto em países desenvolvidos, como naqueles do terceiro mundo, 

onde foi observado que a desnutrição e a falta de higiene se associam a esses fatores. 

Para Schmidt et al (2004) o fumo encontra-se fortemente associado ao 

desenvolvimento do carcinoma em assoalho bucal e região póstero-lateral da língua.  

No que diz respeito aos fatores biológicos implicados na carcinogênese, Miller e 

Johnstone (2001) e Summersgill et al (2001), sugeriram que a infecção oral pelo HPV 

pode ter um papel significativo, atuando como um fator de risco independente para o 

desenvolvimento do carcinoma epidermóide oral. 

Segundo Nagpal e Bibhu (2003), Pande et al (2002) e Vicente et al (2002), a 

carcinogênese oral está associada a alterações genéticas acumulativas, refletindo a 

suscetibilidade e a tendência do genoma para adquirir múltiplas alterações, as quais 

levam ao desequilíbrio no ciclo celular, incluindo divisão, diferenciação e morte das 

células. 

Ibrahin et al (2003) afirmaram que alterações genéticas são necessárias para 

que o fenótipo do câncer seja expresso. Segundo Yamazaki et al (2003), várias 



                                                                                                                                                                                       

alterações genéticas podem ocorrer e, dentre elas, a mutação do gene da proteína p53 

é a mais comum, sendo, inclusive, bastante utilizada como marcador prognóstico. Para 

Bolland et al (1998), alterações como perda da heterozigose, instabilidades 

microsatélites e repetições de seqüência contribuem para essas mutações. 

O carcinoma epidermóide oral exibe várias apresentações clínicas, incluindo 

formas leucoplásicas, eritroplásicas, eritroleucoplásicas ou ulceradas, podendo ter 

crescimento exofítico e/ou endofítico, além de verrucoso, sendo ou não ulcerado 

(NEVILLE et al 2004). 

De acordo com Hermaneck; Sobin; Fleming, (1996) a União Internacional Contra 

o Câncer estabeleceu um sistema de estadiamento clínico para os tumores malignos 

que deveria ser utilizado pelos centros de tratamento chamado TNM, onde o “T” 

determina o tamanho em centímetros do tumor primário, “N” a presença ou ausência de 

metástase em linfonodos regionais e “M” determina a presença ou ausência de 

metástase à distância. A quantificação desses parâmetros clínicos classifica os tumores 

em estágios que variam de I a IV, onde o estágio I é o de melhor e o IV de pior 

prognóstico.   

Para pesquisadores como Dib et al (1994), o sistema TNM torna-se de grande 

valia no que concerne aos aspectos da avaliação das características clínicas do câncer 

quanto à extensão local, disseminação regional e em relação ao aparecimento de 

metástase à distância; porém, consideram-no falho como indicador de prognóstico, 

devido ao fato de o mesmo não avaliar as características histológicas e a relação tumor-

hospedeiro.  

Costa et al (2002), em um estudo onde correlacionaram classificação TNM, 

gradação histológica e localização anatômica em carcinoma epidermóide oral, 

observaram haver uma correlação positiva entre a classificação TNM e a gradação 

hitológica de malignidade, sendo essa correlação evidenciada também entre a 

classificação TNM e a localização anatômica.   

Histologicamente, o carcinoma epidermóide oral apresenta-se como uma 

proliferação de células da camada espinhosa, que se dispõem em grupos celulares, 

formando cordões e ninhos, ou de forma individual, envolvendo o conjuntivo. As células 

neoplásicas observadas individualmente exibem hipercromatismo, pleomorfismo, 



                                                                                                                                                                                       

aumento do número de figuras de mitose e, eventualmente, mitoses atípicas (NEVILLE 

et al 2004). 

A gradação histológica de malignidade do carcinoma epidermóide oral é um 

recurso microscópico que visa classificar a lesão de acordo com o grau de 

diferenciação celular, no intuito de fornecer subsídios que possibilitem a interpretação 

da agressividade do tumor (MARTINS NETO, 1999). Em 1920, Broders foi o primeiro 

pesquisador a propor um sistema de gradação de malignidade para o carcinoma 

epidermóide oral. Em 1941, esse mesmo autor avalia os fatores que podem influenciar 

na malignidade do tumor, relacionando a proporção de células anaplásicas ao grau de 

malignidade, ressaltando a associação entre a diferenciação dos tumores com o 

tratamento e prognóstico (BRODERS,1941). 

 Visando ampliar o entendimento do sistema de gradação histológica, Wahi 

(1971) propôs um método de gradação para o carcinoma epidermóide oral levando em 

consideração a presença de pérolas córneas, ceratinização celular individual, evidência 

de pontes intercelulares, figuras de mitose, mitoses atípicas, células neoplásicas 

gigantes multinucleadas, pleomorfismo celular e nuclear.      

Jakobsson et al (1973) apresentaram um sistema de gradação histológica 

baseado, além das características morfológicas das células neoplásicas, na resposta 

inflamatória do hospedeiro, atribuindo valores numéricos a essas características, que 

variavam de 1 a 4 pontos. Crissman et al (1984) fizeram uma modificação no sistema 

proposto por Jakobsson et al (1973), priorizando a coesão das células neoplásicas na 

área de invasão do tumor para melhor entendimento do comportamento deste.  

Em 1987, Anneroth, Batsakis e Luna, em análise de carcinomas epidermóides, 

estipularam os seguintes parâmetros: grau de ceratinização, pleomorfismo nuclear, 

número de mitoses, modo de invasão, estágio de invasão tumoral e resposta 

inflamatória linfoplasmocitária. Para cada parâmetro analisado, foi atribuído um valor 

numérico variando de 1 a 4, sendo obtida uma média pela divisão do valor total pelo 

número de características consideradas. Segundo esses mesmos autores, em trabalho 

publicado em 1986, os tumores que apresentavam um escore médio final entre 1,0 a 

2,5 deveriam ser classificados como de baixo escore de malignidade, e os com escores 

a partir de 2,6 como de alto escore de malignidade. 



                                                                                                                                                                                       

Dois anos depois, em 1989, Bryne et al propuseram um novo sistema de 

gradação histológica de malignidade para peças de biópsias incisionais de carcinoma 

epidermóide oral, levando em consideração a área de invasão do tumor, tendo sido 

considerados o grau de ceratinização celular, pleomorfismo nuclear, número de mitose, 

padrão de invasão tumoral e reação inflamatória como parâmetros a serem analisados, 

tendo sido atribuídos valores numéricos que variavam de 1 a 4. Os tumores foram 

classificados como de grau 1 ou de baixo escore de malignidade quando mostravam 

pontuação de 5 a 10 e de grau 2 ou alto escore, aqueles que apresentavam pontuação 

maior que 10. 

Em 1998, Bryne, revisando seus estudos sobre o sistema de gradação 

histológica de malignidade, desenvolveu um sistema retirando o parâmetro figuras de 

mitose, baseando-se, principalmente, na análise do grau de ceratinização, 

pleomorfismo nuclear, padrão de invasão tumoral e infiltrado inflamatório, considerando 

o “front” de invasão tumoral como alvo da análise. Também foram atribuídos valores 

numéricos de 1 a 4 para cada um desses parâmetros. Esse sistema mostrou ser uma 

importante ferramenta no diagnóstico bem como para a terapêutica dos tumores, 

sugerindo que a gradação do “front” invasivo é um dado valioso para análise 

histológica, uma vez que vários eventos moleculares de importância ocorrem na 

interface tumor-hospedeiro, como secreção de enzimas proteolíticas, alterações em 

moléculas de adesão, aumento da proliferação celular e angiogênese. Segundo essa 

autora, as células presentes no “front” invasivo do tumor exibem características 

moleculares diferentes daquelas situadas na região superficial do tumor, sendo, 

portanto, a área mais importante para determinação do prognóstico tumoral. 

Schliephake (2003) afirma que a região do “front” invasivo do tumor parece ser 

de grande importância no prognóstico, e que vários estudos têm mostrado que não só a 

presença de marcadores do tumor apresenta importância, mas que é necessário 

analisar a localização desses marcadores dentro do tumor. 

Visando correlacionar a angiogênese em carcinoma epidermóide de lábio inferior 

e de língua com os escores de malignidade expressos pelos mesmos, Souza (2002) 

utilizou o sistema de gradação histológica proposto por Bryne (1998), não encontrando 

uma correlação significativa entre o índice angiogênico e a gradação histológica dos 

tumores estudados. 



                                                                                                                                                                                       

Sawair et al (2003) indicaram que a análise do “front” invasivo foi correlacionada 

diretamente ao desenvolvimento de metástase para linfonodos regionais em carcinoma 

epidermóide oral. 

Pesquisa realizada por Silveira (2004) não demonstrou correlação entre a 

gradação histológica de carcinomas epidermóides de língua estabelecida pelo sistema 

proposto por Bryne (1998) e adaptado por Miranda (2002) com a presença de 

metástase, com o sistema de estadiamento clínico TNM, nem com a evolução clínica. 

Na análise univariada realizada por Kurokawa et al (2005) foi verificado que a 

análise do “front” de invasão se constitui um bom indicador de prognóstico. 

Nas pesquisas desenvolvidas por Costa et al (2005) há sugestão de que a 

gradação histológica proposta por Bryne (1998) fornece melhor informação prognóstica 

da neoplasia contrariamente a outros sistemas de gradação que o antecederam, já que 

observavam apenas a porção superficial do tumor. 

Novelino et al (2003), ao analisarem a imunoexpressão das proteínas PCNA e 

p53 em uma amostra de 14 casos de carcinoma de células escamosa oral, e 

correlacionarem-na com o escore de malignidade proposto por Anneroth, Batsakis e 

Luna (1987), observaram que o maior número de células PCNA positivas 

correlacionava-se com um elevado escore de malignidade; entretanto, tal correlação 

não foi verificada quando da análise da imunoexpressão da proteína p53.  

Estudando 18 casos de carcinoma epidermóide de língua visando correlacionar 

os escores de malignidade pelo sistema proposto por Anneroth, Batsakis e Luna (1987) 

e a classificação de estadiamento clínico (TNM) com o propósito de obter parâmetros 

indicadores de prognóstico, Dantas et al (2003) chegaram à conclusão de que não 

existe correlação estatisticamente significativa entre o estadiamento clínico e a 

gradação histológica usada. Porém, o estadiamento clínico mostrou ser efetivo como 

indicador de prognóstico.  

2.2 – Matriz extracelular (MEC) e moléculas de adesão 

Por um longo período, somente as células neoplásicas constituíram o foco de 

interesse na pesquisa do câncer, na qual o estroma era considerado apenas um 

componente reativo sem maior significado. Atualmente, o estroma tumoral é considerado 



                                                                                                                                                                                       

parte integrante da neoplasia, desempenhando funções importantes em várias etapas da 

cascata metastática. Esse meio intercelular afeta funções celulares fundamentais como 

adesão, proliferação e diferenciação celular (WERNET, 1997). 

Sakakura; Sakagami; Nishizuda, (1981) sugeriram, a partir de seus estudos, que o 

estroma tumoral influencia o comportamento das células epiteliais malignas durante a 

progressão do câncer oral, bem como demonstraram o proeminente papel que o 

microambiente desempenha durante a invasão tumoral e a metástase.  

Para Garzino-Demo et al (1998), uma regulação aumentada de determinadas 

integrinas específicas para componentes da MEC, associada à liberação de proteases 

em neoplasias epiteliais, indicaria o início de um processo de disseminação metastática. 

O estroma e sua matriz extracelular, localizados em tumores e ao seu redor, são 

diferentes daqueles presentes em órgãos normais. Fortes evidências indicam que esta 

estrutura e seus constituintes estão criticamente envolvidos na carcinogênese e 

crescimento de uma lesão maligna. Desorganização nas relações de adesão célula-

célula e célula-matriz extracelular, juntamente com alterações no processo de formação 

e degradação de proteínas da matriz, são eventos cruciais na progressão tumoral e 

estão envolvidos na invasão e na cascata metastática das neoplasias (ZHAO; LAISSUE; 

ZIMMERMANN, 1996). 

A perda das relações de adesão célula-célula e um aumento na capacidade de 

movimentação das células são, claramente, pré-requisitos na determinação da 

morfologia e migração celulares e no desenvolvimento de tumores invasivos e 

metástases. As células neoplásicas disseminantes têm de migrar através da matriz 

extracelular e, como a matriz dos tumores é diferente, podem contribuir para o processo 

de carcinogênese, pois esta pode conter aumentados níveis de constituintes 

potencialmente anti-adesivos, moduladores de adesão e com propriedades de estimular 

a migração (SHRESTHA et al 1996).  

A matriz extracelular é uma estrutura constituída por várias proteínas e 

polissacarídeos, distribuída de forma diferente entre os vários tecidos do organismo. 

Esse meio ambiente oferece condições adequadas para o crescimento e diferenciação 

das células, favorecendo, dessa forma, a sobrevivência dos tecidos (ALBERTS et al 

1997). 



                                                                                                                                                                                       

Dentre os constituintes da matriz extracelular podem ser citados diferentes tipos 

de macromoléculas (proteoglicanas e glicosaminoglicanas), proteínas fibrosas como 

colágeno e elastina, ambas com funções estruturais, além de glicoproteínas adesivas 

tais como laminina, tenacina e fibronectina (BORNSTEIN; SAGE, 2002, WILSON et al 

1999). 

De acordo com Wilson et al (1999), vários estudos vêm, recentemente, 

demonstrando evidências indicadoras de que diferenças na expressão de componentes 

da matriz podem estar correlacionadas com o prognóstico de pacientes acometidos por 

câncer. 

Para Yves et al (2004), o papel da matriz extracelular no microambiente tumoral 

não está limitado somente a atuar como barreira física à neoplasia, mas funciona como 

um reservatório para proteínas ligantes e fatores de crescimento que influenciam-lhe o 

comportamento.    

A influência da matriz extracelular no comportamento das neoplasias ocorre em 

vários mecanismos relacionados à proliferação, progressão e invasão tumoral. Por 

exemplo, a invasão local e desenvolvimento de metástases em carcinomas de cabeça e 

pescoço estão associados diretamente à matriz extracelular, incluindo alterações na 

membrana basal e indução de produção de várias proteínas da matriz (KOIVISTO et al 

2000). 

Quando do desenvolvimento do carcinoma epidermóide, o tecido adjacente sofre 

uma série de alterações, tais como lise do estroma e degradação da matriz extracelular, 

tornando-se o caminho para a invasão do tumor (RICH; READ, 2001, THOMAS; 

LEWIS; SPEIGHT, 1999). Adicionalmente, tal estrutura pode ter um papel mais ativo 

durante a carcinogênese por induzir angiogênese e produção de fatores de 

crescimento, estimulando dessa forma a proliferação das células neoplásicas 

(SOTTILE, 2004, WERNERT, 1997).  

Diversas pesquisas vêm sendo realizadas verificando a expressão das proteínas 

da matriz extracelular, a fim de melhor se compreender o comportamento biológico das 

neoplasias situadas na região de cabeça e pescoço. Em carcinomas de laringe, 

Hagedorn et al (2001) detectaram defeitos na membrana basal peritumoral com perda 

significativa na expressão imuno-histoquímica de colágeno tipo IV. 



                                                                                                                                                                                       

Em um estudo realizado por Miranda (2002), analisando a correlação do padrão 

de expressão de várias proteínas da matriz extracelular, como laminina, colágeno I e IV, 

fibronectina e tenascina em carcinoma epidermóide de lábio inferior e de língua com 

gradações histológicas variadas, foi observado que o colágeno IV e a laminina estavam 

ausentes na membrana basal dos ninhos celulares neoplásicos na maioria dos casos 

estudados e, quando presente, a marcação era fraca. A fibronectina esteve 

imunomarcada em todos os casos estudados e a tenascina expressou-se de forma 

intensa em membrana basal epitelial, na maioria dos casos estudados, estando 

presente também no estroma peritumoral, predominando fraca intensidade no lábio e 

de moderada a forte na língua. Para o colágeno tipo I, foi observada expressão focal 

em ambos grupos de carcinoma, com fraca intensidade de reação e padrão 

predominantemente fibrilar e desorganizado. O autor sugere, então, que os carcinomas 

epidermóides de língua possuem maior potencial de invasividade e comportamento 

mais agressivo quando comparados com os de lábio inferior. 

A intensidade e qualidade do colágeno tipo I foi variada em carcinoma 

epidermóide de alto e baixo grau de malignidade nos resultados das pesquisas de 

Martins; Reis; Silva, (2003), onde essa proteína esteve presente de forma mais intensa 

nos tumores menos agressivos. 

De acordo com Thorup et al (1998), em carcinoma epidermóide oral pobremente 

diferenciado existe perda de expressão da laminina bem como de seus receptores, as 

integrinas, quando comparadas com lesões pré-malignas e processos inflamatórios, 

sendo verificada também por Tosios; Kapranos; Papanicolau, (1998) uma tendência à 

descontinuidade linear da laminina e colágeno tipo IV durante a progressão de 

displasias para carcinomas. 

A aderência das células às proteínas da matriz extracelular dá-se através da 

ação de proteínas de ligação transmembrana chamadas moléculas de adesão, que 

regulam as adesões das células com as proteínas da matriz (ALBERTS et al 1997). 

As moléculas de adesão celular constituem um grupo heterogêneo de receptores 

de superfície celular, importantes no desenvolvimento de diversos processos 

fisiológicos e patológicos tais como: divisão, migração e diferenciação das células. A 

expressão dessas moléculas é regulada por processos biológicos celulares, onde 

muitos desses processos podem ser sub-regulados nas neoplasias malignas, sendo 



                                                                                                                                                                                       

sugerido, então, que muitas das características das células tumorais tenham origem na 

expressão ou na função alterada das moléculas de adesão (FREEMONT, 1998; 

LABAT-ROBERT, 2002; THOMAS; SPEIGHT, 2001). 

Para Thomas; Jones; Speight, (1997), além das interações célula-célula e célula-

matriz, as moléculas de adesão têm um papel importante na maioria dos processos 

fisiológicos e patológicos, incluindo o desenvolvimento orgânico, crescimento, 

homeostasia tecidual, respostas imunes, processo de reparo, inflamação e neoplasias. 

As alterações nas moléculas de adesão que regulam as interações célula-célula e 

célula-matriz estão relacionadas com os processos de desenvolvimento de neoplasias 

malignas.   

As moléculas de adesão são classificadas em vários grupos, entre os quais 

estão as caderinas, a super família das imunoglobulinas, as selectinas e as integrinas, 

entre outras (PETRUZZELI; TAKAMI; HUMES, 1999). 

Segundo Alberts et al (1997), a família das caderinas é responsável pela adesão 

célula-célula, sendo cálcio dependente. As primeiras três caderinas que foram 

descobertas receberam o nome de acordo com os tecidos onde foram encontradas: E – 

caderina, tecido epitelial; N – caderina, células nervosas e P – caderina, células da 

placenta e epiderme. A maioria das caderinas constituem-se de glicoproteínas 

transmembranas de passagem única formadas por 700 a 750 aminoácidos, com cinco 

domínios, cada um contendo 100 aminoácidos, sendo 3 domínios com sítios de ligação 

para o cálcio e a adesão célula-célula é mediada pelo domínio mais distante da 

membrana. Já a família das imunoglobulinas é responsável pela adesão célula-célula, 

mas sendo cálcio independente. A molécula de adesão celular neural (N–CAM) é a 

mais estudada entre as da superfamília das imunoglobulinas. Existem pelo menos 20 

formas de N – CAM, apresentando cinco domínios extracelulares semelhantes.   

Ainda de acordo com Alberts et al (1997), as selectinas são moléculas de adesão 

célula-célula dependente de cálcio. Estruturalmente são glicoproteinas 

transmembranas, presentes no endotélio, na inflamação, em resposta a citocinas pró-

inflamatórias, caracterizando-se por ter um importante papel no processo de rolagem 

dos leucócitos.

2.2.1 – Integrinas 



                                                                                                                                                                                       

As integrinas são receptores de adesão celular, as quais são ligadas não 

covalentemente, mediando interações célula-célula e célula-matriz. Exibem estrutura 

heterodimérica, formadas por uma subunidade alfa (α), que tem um amplo domínio 

extracelular contendo várias regiões de ligações cátions com um domínio intracelular 

curto, e uma subunidade beta (β), que apresenta um amplo domínio extracelular com 

seqüências repetidas de aminoácidos, contendo um elevado número de resíduos de 

cisteína. São identificadas dezesseis subunidades α e oito subunidades β, as quais, 

combinadas entre si, constituem mais de vinte integrinas diferentes. Além disso, 

existem eventos moleculares denominados “splices” alternativos para essas 

subunidades, o que aumenta, subseqüentemente, a complexidade da família dessas 

moléculas de adesão (THOMAS; JONES; SPEIGHT, 1997).  

A constituição da integrina é de duas moléculas dispostas lado a lado, 

conhecidas como heterodímeros. Estes heterodímeros de integrina consistem de duas 

cadeias, uma alfa (α) e uma beta (β), que são necessárias para que se estabeleça a 

devida ligação. Para que ocorra a completa ligação faz-se necessária a presença de 

íons como o cálcio e o magnésio. As integrinas são ainda sub-classificadas com base 

na subunidade beta (β) (FREEMONT, 1998). 

A subunidade β é suficiente para ligações focais (ligantes independentes), 

enquanto a subunidade α regula a especificidade das interações ligantes dependentes, 

onde ambas subunidades requerem a presença de fatores intracelulares e cátions 

divalentes extracelulares (Ca+2 e/ou Mg+2) para adesão a seus ligantes (AZUMA et al 

1996).

Cada integrina interage com um ou mais ligantes ou moléculas extracelulares 

específicas (HYNES, 1987; HYNES, 1992). É relatado que a cadeia α determina a 

especificidade da integrina em relação a seu ligante na matriz extracelular, dentre esses 

os vários tipos de colágenos, a laminina, a fibronectina, a vitronectina e a tenascina.  

A ligação das células à matriz através das integrinas caracteriza um importante 

evento para a sobrevivência e para a proliferação celular. Estudos de Coppolino e 

Dedhar (2000) demonstram que a sinalização mediada por integrinas está relacionada 

com o ciclo celular, podendo determinar, portanto, o seu processo de desenvolvimento.  



                                                                                                                                                                                       

Uma das principais funções das integrinas é modular fenômenos de adesão que 

se encontram implicados em determinados processos, tais como o crescimento, 

desenvolvimento, apoptose, adesão, migração, invasão, fagocitose e morfologia das 

células (PARCK; BISSEL; BARCELLOS-HOFF, 2000; BROWN, 2002; ZHANG et al 

2004). Para Damsky e Ilic (2002), as integrinas têm ainda a capacidade de influenciar 

fenômenos celulares como polarização e sobrevivência.   

Nas células normais do epitélio da mucosa oral, as integrinas promovem a 

interação célula-célula e célula com a membrana basal, tendo um papel fundamental na 

manutenção da integridade estrutural dos tecidos e na regulação da proliferação, 

crescimento, diferenciação e migração celular (THOMAS; JONES; SPEIGHT, 1997). 

Meredith e Schwartz (1997) relataram que a sobrevivência de muitos tipos 

celulares requer a ligação às proteínas da matriz extracelular através das integrinas; 

nesse caso, a ausência desse contato levaria as células à apoptose. Por outro lado, 

tem sido relatado que uma expressão alterada das integrinas pode exercer algum papel 

no desenvolvimento do câncer oral (SHINOHARA et al 1999; THOMAS; SPEIGHT, 

2001; ZIOBER; SILVERMAN; KRAMER, 2001). 

Para Zhang et al (2004) as integrinas desempenham papéis em múltiplas etapas 

da tumorigênese, incluindo disseminação celular, invasão e sobrevivência das células, 

tendo, portanto, um papel regulador com respeito à sobrevivência ou à morte 

programada celular. 

O domínio extracelular das integrinas permite as interações cátion-dependentes 

com componentes da matriz extracelular ou com outros receptores da membrana 

celular. Já o domínio intracelular interage com o filamento de actina do citoesqueleto e 

com as proteínas transdutoras de sinal, como as quinases e proteínas ligantes do 

cálcio. A ligação da maioria das integrinas dá-se através de seu domínio extracelular 

com a seqüência peptídica Arg-Gly-Asp (RGD) presente em muitas proteínas da matriz 

extracelular e do domínio intracelular com o citoesqueleto (LABAT-ROBERT, 2002, 

THOMAS; JONES; SPEIGHT, 1997).   

Para Hynes (1987), além da sua função na adesão celular, as integrinas podem 

atuar como conectores transmembranas entre o ligante extracelular e o meio 

citoplasmático, participando, assim, na transmissão bidirecional de sinais para 

diferentes tipos de células como as plaquetas, linfócitos, ceratinócitos, dentre outras. 



                                                                                                                                                                                       

De acordo com Labat-Robert (2002) e Liu; Calderwood; Ginsberg, (2000), a 

interação das integrinas com seus ligantes na matriz extracelular gera sinais em direção 

à célula, levando à reorganização do citoesqueleto, expressão gênica e diferenciação 

celular. Esse processo é denominado sinalização “outside-in”. Por outro lado, os sinais 

de dentro da célula podem ser transmitidos através das integrinas, modulando assim a 

afinidade destas com os seus ligantes na matriz extracelular, caracterizando a 

sinalização “inside-out”. 

Conforme os relatos de Freemont (1998), as integrinas β1 estão envolvidas na 

adesão a macromoléculas do tecido conjuntivo como a fibronectina, laminina e 

colágeno; as integrinas β2 aderem-se aos leucócitos e as integrinas β3 estão 

relacionadas a ligantes vasculares como o fibrinogênio e fator de Von Willebrandt.                 

Segundo Dickeson et al (1999), a integrina α2β1 é um receptor para colágeno e 

laminina. Além de ser um receptor para colágeno, Nykvist et al (2000) afirma que em 

plaquetas e células epiteliais a integrina α2β1 pode ativar a síntese de colágeno e 

induzir a expressão de colagenases e metaloproteinases 1 e 13. Posteriormente, 

Klekotka et al (2001) demonstraram que a mesma integrina promove progressão do 

ciclo celular em células epiteliais mamárias aderidas à matriz de colágeno tipo I. 

Kreidberg (2000) relata que a integrina α3β1 é um receptor de laminina que 

apresenta diversas funções. Essa integrina atua não somente como um receptor de 

membrana basal, mas também como um organizador da matriz extracelular e do 

citoesqueleto, atuando como um modulador da migração celular e na produção de 

metaloproteinases (HEMLER; RUTISHAUSER, 2000). 

Darribère et al (2000) reportaram que a perda da integrina α2β1 interfere na 

organização da membrana basal epidérmica, culminando em uma descontinuidade 

intra-estrutural e desgarramento celular, já que a α3 pode dimerizar com a subunidade 

β1 para formar um receptor para laminina e entactina, onde a ausência dessa integrina 

ou de outras associadas à subunidade β1 afeta na formação e manutenção da 

membrana basal.  

Os resultados descritos por Labat-Robert (2002) mostraram que a integrina α5β1 

está expressa em tecidos envolvidos na deposição de fibronectina em nível perivascular 

e na remodelação da matriz extracelular. A ligação desta integrina com a fibronectina 



                                                                                                                                                                                       

leva a um aumento da expressão e da secreção de metaloproteinases como a MMP-1, 

MMP-3 e MMP-9 que estão envolvidas diretamente na invasão tumoral. Como a 

fibronectina é o receptor clássico para integrina α5β1, a sua expressão de forma 

aumentada tem sido associada a tumorigênese (ROMBERGER,1997).  

Analisando a presença de matriz de metaloproteinase do tipo MMP-1, MMP-2, 

MMP-7, MMP-9 e MMP-26, em uma série de casos de carcinomas epidermóides de 

lábio inferior e língua, Barros (2006) observou que na área do “front” de invasão dessas 

lesões havia uma elevada expressão da MMP-1, com um percentual de positividade de 

93,33%. 

2.3 – Relação integrina e neoplasias malignas 

Alterações tanto em nível quantitativo quanto qualitativo na expressão das 

integrinas e das caderinas/cateninas observadas em um grande número de lesões 

malignas epiteliais, têm sido correlacionadas com uma diminuída diferenciação tumoral 

e também com o aumento do potencial de invasão das células (PIGNATELLI, 1998). 

De acordo com Virtagen et al (1990), de forma geral, nos tumores malignos 

humanos as células neoplásicas apresentam as mesmas integrinas que os tecidos de 

origem; entretanto, em tumores pobremente diferenciados, ocorre a diminuição ou 

perda de expressão de algumas integrinas. 

Para Santine; Rainaldi; Indovina, (2000), o crescimento do tumor pode ser 

resultado não somente da alteração do ciclo celular, mas também de um desequilíbrio 

no processo de apoptose, que se caracteriza por ser um fenômeno altamente complexo 

influenciado por uma grande variedade de fatores. Segundo esses autores, a adesão 

das células através das integrinas estimula numerosos padrões de sinalização que 

modulam a organização do citoesqueleto, motilidade e crescimento celular. 

Estudando uma amostra de 11 linhagens celulares através de citometria de fluxo, 

imunoprecipitação e western blotting, Koivisto et al (2000) verificaram que a expressão 

da integrina αvβ6 parecia estar associada com a disseminação e a migração celular, 

juntamente com as integrinas α5β1 e αvβ1. Esses autores reportaram, também, que as 

integrinas no geral são consideradas elementos essenciais no comportamento tumoral, 



                                                                                                                                                                                       

muito embora suas funções específicas na regulação das células neoplásicas ainda 

sejam pouco conhecidas. 

Verificando a expressão da integrina α3β1 em carcinoma hepatocelular, Gianelli 

et al (2002) observaram que o mecanismo pelo qual esta integrina modula a migração e 

a invasão das células cancerígenas não é totalmente conhecido. Observaram, também, 

que as células com potencial invasivo do carcinoma secretam grande quantidade de 

TGF - β1, que estimularia a expressão da integrina α3 em células com potencial menos 

invasivo, sendo ainda essa integrina responsável pela indução de metaloproteinases 2 

e 9. 

Para Thiery (2003), as moléculas de adesão do tipo integrina apresentam-se 

super-reguladas ou sub-reguladas nos diferentes tipos de tumores, podendo estar 

expressas em diferentes áreas do mesmo tumor. Em seu estudo em carcinoma de 

mama, o referido autor determina um importante papel para as integrinas α2β1 e α6β1 

no desenvolvimento dessa neoplasia.  

Estudando carcinomas de mama, Jones et al (1992) observaram uma reduzida 

expressão das subunidades α2, α3 e β1 nos espécimes analisados. Redução 

estatisticamente significativa da integrina α3 também foi observada em adenocarcinoma 

de mama por Pignatelli; Smith; Bodmer, (1990). 

Em um estudo em que avaliou carcinoma de pulmão, Adachi et al (2000) 

observaram haver uma superexpressão da integrina α5β1 e que esta poderia ser 

utilizada como marcador de micrometástase, considerando como um fator de pobre 

prognóstico mesmo nos casos onde não havia envolvimento de nódulo linfático. 

Avaliando a expressão das integrinas β1 e β2 em carcinoma de colón, Karmakar 

e Mukherjee (2003) observaram que a expressão de várias dessas integrinas facilita a 

adesão das células tumorais em sítios à distância como o pulmão.  

Pochec’ et al (2003), estudando várias linhagens de células de melanoma, 

observaram uma superexpressão da integrina α3β1 e sugeriram que essa integrina 

pode regular diferentes funções celulares, mesmo sem uma interação direta com a 

matriz extracelular, mas influenciando no comportamento da célula via outras integrinas 

ou via ação proteolítica da matriz. Os autores afirmam que essas integrinas estão 

envolvidas na invasão e migração do tumor. 



                                                                                                                                                                                       

Com respeito ainda à superexpressão da integrina α3β1, Stamp; Pignatelli 

(1991), estudando os efeitos desta integrina em carcinomas basocelulares cutâneos, 

argumenta que essa expressão poderia explicar a natureza indolente do crescimento 

dessa neoplasia.  

Analisando a expressão das integrians α1, α2, α3, α6, αv, β1 e β3 em 

fibroadenomas de mama, Damjanovich et al (1997), verificaram não haver alteração no 

padrão dessas integrinas quando comparado ao epitélio normal de mama. Observaram, 

ainda, que em outros tipos de cânceres de mama havia uma sub-regulação dessas 

integrinas. 

Fornaro, Manes e Languino (2001) estudando a expressão de várias integrinas 

em carcinoma de próstata verificaram que as integrinas α2, α3, e α5 têm se mostrado 

geralmente sub-reguladas, diferentemente da β1 que é superexpressa. 

Estudando quarenta e três carcinomas invasivos de mama e comparando com 

epitélio normal e carcinoma “in situ”, Pignatelli; Hanby; Stamp, (1991) observaram 

ausência ou uma fraca expressão das integrias α2, α3 e β1, sendo que a expressão da 

integrina α2 estava significantemente reduzida nos carcinomas ductais pobremente 

diferenciados, quando comparada aos tipos moderadamente e bem diferenciados. 

Analisando um painel de integrinas através da imuno-histoquimica em 

carcinomas de células azuladas que se caracterizam por serem tumores pobremente 

diferenciados do tipo rabdomiossarcoma, ganglioneuroblastomas, neuroblastomas, 

sarcoma de Ewing e tumores neuroectodérmicos periféricos, Barth; Möller; 

Mechtersheimer, (1995) observaram que todos rabdomiossarcomas expressaram de 

forma igual a cadeia β1 e de forma heterogênea as subunidades α5 e α6. Já os 

neuroblastomas e os ganglioneuroblastomas expressaram as integrinas β1, α1 e α3, e 

os sarcomas de Ewing, juntamente com os tumores periféricos, expressaram β1 e  α5. 

Em um outro estudo realizado em sarcomas, Benassi et al (1998) avaliaram a 

expressão das integrinas α2, α5, α6, αv e β3 em colágeno tipo IV, laminina, vitronectina 

e fibronectina, verificando que os histiocitomas fibrosos mostraram uma fraca expressão 

das subunidades α6 e α5 e a não marcação para a subunidade α2. Em sarcomas 

sinoviais foram observadas ausência e fraca expressão da subunidade α5 e forte 

marcação para a subunidade α2, isso no componente epitelial, enquanto que no 



                                                                                                                                                                                       

componente de células fusiformes foi observada uma fraca expressão da subunidade 

da α2 e moderada expressão da α5. Nos tumores da bainha do nervo periférico 

evidenciaram fraca expressão da subunidade α2 e moderada expressão da subunidade 

α5. 

Para Brakebush et al (2002), eventos moleculares envolvendo as integrinas são 

essenciais para o crescimento e invasão do tumor além de outros processos, mas 

segundo os autores fica difícil demonstrar uma correlação positiva ou negativa da 

expressão das integrinas e a progressão do tumor, citando como exemplo a integrina 

α2β1, que parece promover crescimento invasivo em carcinomas do pâncreas e 

rabdomiossarcomas; entretanto, é vista de forma diminuída em outros tipos de 

carcinomas, como o de bexiga, mama e cólon. 

Su et al (2002), estudando espécimes de carcinoma gástrico, coloretal, 

hepatocelular, cérvico-uterino e de mama, e tecido não afetado das margens da lesão, 

através da análise imuno-histoquímica da expressão das integrinas α5 e β1 e da 

quinase de adesão focal (FAK), observaram que havia uma maior expressão da FAK 

nos tecidos com câncer do que nas áreas não afetadas. Já a expressão das integrinas 

deu-se de forma mais baixa nas áreas do tumor do que nas áreas não afetadas, bem 

como nas lesões pobremente diferenciadas. Nos espécimes onde foi observada maior 

expressão de FAK, tanto em tecidos neoplásicos quanto em áreas não afetadas, foi 

verificada maior expressão das integrinas α5 e β1. 

2.4 – Relação integrinas e carcinoma epidermóide oral 

Uma redução significativa na imunopositividade no “front” invasivo de carcinomas 

epidermóides pobremente diferenciados das integrinas α3β1 e α6β1 e ligeiro aumento 

da α2β1 foi verificada nos estudos de Thorup et al (1998) quando comparado com 

leucoplasias e mucosa oral com inflamação crônica. 

Maragou et al (1999) pesquisaram a intensidade da expressão das subunidades 

de integrinas β1, α2, α3, α5 e α6 em 25 casos de carcinoma epidermóide e em 15 

amostras de epitélio oral normal, observando que a intensidade de expressão das 

subunidades β1, α2 e α6 foi significativamente menor nos casos de carcinoma 



                                                                                                                                                                                       

epidermóide quando comparados ao epitélio normal. Constataram, ainda, que não 

houve uma correlação entre a intensidade de expressão das integrinas e o grau de 

diferenciação dos casos de carcinoma epidermóide oral. Observaram, também, que a 

perda de intensidade da expressão da integrina α2β1 estava associada aos casos de 

carcinoma epidermóide oral, sugerindo que a expressão dessa integrina poderia ter 

algum valor como fator de prognóstico do comportamento biológico dessa neoplasia.

Os estudos realizados por Ziober, Silverman e Kramer (2001) evidenciaram que 

tanto as integrinas como os seus ligantes extracelulares são importantes não só na 

modulação da invasão das células tumorais no carcinoma epidermóide oral, mas 

também na sobrevivência e na proliferação dessas células, uma vez que estas 

restringem o processo invasivo e promovem a diferenciação celular.

Analisando a expressão imuno-histoquímica de integrinas em sessenta e cinco 

casos de carcinoma epidermóide oral e sua correlação com a presença de invasão e 

metástase, Shinohara et al (1999) observaram uma marcada expressão das 

subunidades das integrinas α2, α3, α5 e α6 nos casos de carcinoma epidermóide 

metastáticos e invasivos, sugerindo que a expressão dessas subunidades estava 

associada com o processo de invasão e metástase. 

Estudando duas linhagens de células de carcinoma epidermóide humano, 

Kawano et al (2001) observaram que a ligação das células a laminina-5 através da 

integrina α3β1 sofria uma ruptura no contato célula-célula. Os autores afirmam que tais 

achados identificam um mecanismo pelo qual a ativação dessa integrina regula a 

estabilidade juncional das caderinas durante eventos como morfogênese, reparo 

epitelial e invasão pelo carcinoma.   

Em um estudo no qual comparou a expressão das subunidades de integrinas α2, 

α3, α6, β1 e β4 em epitélio oral normal, epitélio hiperplásico, epitélio displásico e 

carcinoma epidermóide oral, Jones et al (1993) verificaram que, em epitélio displásico e 

hiperplásico adjacentes a áreas ulceradas, a marcação imuno-histoquímica na camada 

basal foi mais forte do que no epitélio normal. De um total de dezessete carcinomas 

epidermóides estudados, treze mostraram alguma perda da expressão de integrinas, 

sendo que esta perda ocorreu em todos os casos de carcinomas pobremente 

diferenciados e em seis dos dez casos moderadamente diferenciados. Com isso, os 

autores concluíram que as alterações observadas têm um significado importante no 



                                                                                                                                                                                       

comportamento do tumor. Cortesina, Sacchi e Bussi (1995) afirmam haver uma 

variabilidade marcante na expressão imuno-histoquimica em diferentes tumores bem 

como em diferentes áreas de um mesmo tumor. 

Em seu estudo Gordón-Núñes (2006), avaliou a expressão imuno-histoquímica 

das integrinas α2β1, α3β1 e α5β1 em 11 espécimes de mucosa oral normal, 16 

espécimes de hiperplasia fibroepitelial inflamatória e 25 espécimes de displasia epitelial 

oral, sendo 16 do tipo leve, 2 do tipo modeada e 7 do tipo grave, observando que a 

integrina α2β1 exibiu uma marcação predominantemente intensa  difusa nos contatos 

interclulares e no citoplasma celular das camadas basal e suprabasal na maioria dos 

espécimes e sem diferença entre os espécimes avaliados. Para a integrina α3β1 foi 

observada uma marcação fraca ou ausente na camada basal na maioria dos 

espécimes, já a integrina α5β1 exibiu uma forte marcação difusa nos contatos 

intercelulares e citoplasmáticos na camada basal. O autor sugere que as integrinas 

estudadas podem estar envolvidas nas interações célula-célula e célula-matriz.  

Thomas; Jones; speigh (1997), analisando a expressão de integrinas em 

carcinomas epidermóides orais, observaram que ocorre uma considerável variação das 

integrinas, tanto em tumores diferentes, quanto em áreas diversas do mesmo tumor e 

que isto pode ser visto em lesões que apresentam uma perda focal ou extensa das 

integrinas α2β1, α3β1, αvβ5 e α6β4, particularmente em lesões pobremente 

diferenciadas. 

Analisando o padrão da expressão das integrinas α2β1, α3β1 e α6β1 em 

neoplasias epiteliais benignas e malignas, Van Waes et al (1995) verificaram que nos 

dois tipos de lesão havia um aumento na população de células semelhantes àquelas 

observadas durante a fase aguda do processo de reparo e de uma resposta fisiológica, 

onde se observa um aumento de proliferação e migração de células. Segundo os 

autores, o aumento progressivo na expressão dessas integrinas é necessário para a 

progressão do tumor. 

Estudando carcinoma epidermóide oral utilizando um ensaio imuno-histoquímico, 

Kosmehl et al (1995) observaram que havia uma redução na expressão de integrina 

α2β1 nas neoplasias menos diferenciadas. A atividade proliferativa foi evidenciada pela 

imunorreatividade com o antígeno ki-67 e pelo aumento na positividade para a integrina 



                                                                                                                                                                                       

α5. Para os autores, este aumento na positividade da integrina α5, pode estar 

relacionado com a pouca diferenciação celular. 

Hsu e Kramer (1997), estudando o potencial de motilidade de células entre duas 

linhagens de carcinomas epidermóides orais e o efeito do bloqueio das subunidades de 

integrinas α2, α3 e β1 na locomoção, observaram que as duas linhagens de células 

estudadas exibiam motilidade em uma matriz rica em laminina-5, sintetizada pela 

integrina α3 e que a deposição dessa matriz contribuía para que ocorresse uma 

migração celular rápida levando, conseqüentemente, à invasão. 

Estudando a expressão de integrinas, cateninas e caderinas através das técnicas 

de imuno-histoquímica e imunofluorescência em carcinomas epidermóides orais, 

Bagutti; Speight; Watt, (1998) detectaram redução na expressão de caderinas e 

integrinas nos tumores pobremente diferenciados, enquanto que uma expressão 

reduzida de catenina foi verificada em todos os tumores independentes do seu grau de 

diferenciação.  

Objetivando verificar se a expressão das integrinas α2β1, α3β1, α6β4 e da 

laminina-5 poderia ser usada como marcador de transformação maligna, Thorup et al 

(1998) estudaram dezoito casos de carcinomas epidermóides orais, vinte e uma 

leucoplasias e onze espécimes de biópsias de gengiva livre com inflamação crônica, 

observando perdas focais das integrinas α3β1 e α6β4 e da laminina-5 no “front” de 

invasão dos carcinomas epidermóides pobremente diferenciados, e uma forte 

expressão da integrina α2β1 nestes mesmos tumores. Com respeito às leucoplasias e 

ao tecido gengival inflamado, foram observadas alterações na expressão da laminina-5 

e das integrinas α3β1 e α6β4 nas células da camada basal, sendo detectadas também 

nas leucoplasias, uma perda da integrina α3β1 ao nível das células suprabasais. 

Baseados nesses resultados, os autores são unânimes em afirmar que as expressões 

das integrinas estudadas e da laminina-5 não podem ser usadas como marcadores de 

malignidade.  

Dyce et al (2002) estudaram a expressão das integrinas α2, α3, α5, α6, β1 e β4 

em duas linhagens de células de carcinoma epidermóide da região da cabeça e 

pescoço utilizando Western blot e citometria de fluxo com o objetivo de relacionar as 

propriedades invasivas das linhagens celulares à expressão das integrinas em questão. 



                                                                                                                                                                                       

A motilidade das duas linhagens celulares também foi avaliada “in vitro” em matriz 

artificial e “in vivo” através de implante em ratos. Os autores observaram que a 

linhagem celular UM-SCC-1 foi 50% mais invasiva “in vitro”, mostrando maior 

propensão para invasão perineural e disseminação linfática “in vivo”. Essa linhagem 

também exibiu maior aderência à fibronectina e maior expressão das subunidades α2, 

α3 e β1. Em contrapartida, a linhagem JHU-022-SCC apresentou uma expressão duas 

vezes maior das subunidades α6 e β4. Os autores sugeriram que a linhagem UM-SCC-

1 exibiu maior invasividade, que pode estar relacionada à diferença na expressão das 

integrinas α6β4, α3β1 e α2β1. 



                                                                                                                                                                                       

PROPOSIÇÃO 



                                                                                                                                                                                       

3 – PROPOSIÇÃO 

O objetivo deste estudo foi analisar o padrão de expressão das integrinas α2β1, 

α3β1 e α5β1, em uma série de casos de carcinoma epidermóide de lábio inferior e 

língua, considerando a gradação histológica de malignidade, estabelecida pelo sistema 

proposto por Bryne (1998), e modificada por Miranda (2002), visando obter informações 

a respeito do potencial de invasão local da neoplasia estudada, que possam contribuir 

para o melhor entendimento do seu comportamento biológico, o que pode vir a 

favorecer medidas terapêuticas mais eficazes no controle do crescimento local do 

tumor.   
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 - Caracterização do estudo 

Este estudo caracterizou-se como de caráter descritivo probabilístico através 

de análise qualitativa e semi-quantitativa da expressão imuno-histoquímica das 

integrinas α2β1, α3β1 e α5β1 em carcinoma epidermóide de lábio inferior e língua.  

4.2 – População 

               Todos os casos registrados e diagnosticados como carcinomas epidermóides, 

no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital do Câncer “Aldenora Bello” da cidade 

de São Luís – MA.  

4.3 – Amostra 

    A amostra deste estudo foi constituída por 30 espécimes de carcinoma 

epidermóide, sendo 15 localizados em língua e 15 em lábio inferior. O método da coleta 

do material baseou-se em técnica de amostragem sistemática, na qual foram 

escolhidos, dentre os casos de carcinoma epidermóide registrados no serviço de 

anatomia patológica do hospital já referido, somente aqueles localizados nos sítios 

anatômicos supracitados. 

  

4.4 - Critérios de seleção da amostra 

4.4.1 - Critérios de inclusão 

               Foram selecionados 30 espécimes de carcinoma epidermóide oral que 

deveriam obedecer aos seguintes critérios: 

 -    Localização em lábio inferior e língua; 

- Blocos de parafina em bom estado de conservação; 

 - Quantidade de material incluído suficiente para a realização dos cortes 

histológicos necessários. 



                                                                                                                                                                                       

4.4.2 - Critérios de exclusão 

Foram excluídos os espécimes diagnosticados como carcinoma epidermóide 

oral com localização em lábio inferior e língua que apresentavam qualquer tipo de 

alteração nas condições citadas no item anterior. 

4.5 - Análise morfológica e gradação de malignidade

Nos espécimes selecionados para este estudo foi realizada uma análise 

histomorfológica em microscopia de luz com cortes de 5 µm de espessura, corados pela 

técnica da hematoxilina e eosina. Todos os casos foram analisados e graduados 

conforme os critérios do sistema de gradação histológica denominado Modo de Invasão 

(quadro 1), proposto por Bryne (1998). 

Seguindo as recomendações de Bryne (1998), a análise dos parâmetros 

morfológicos foi realizada nas áreas mais profundas de invasão tumoral e, para cada 

parâmetro, foi emitido um escore variando de 1 a 4, de acordo com o previsto no 

sistema (quadro 1). Para cada caso foi calculado um número total de pontos, através do 

somatório dos pontos obtidos em cada parâmetro analisado. Posteriormente, os casos 

que obtiveram pontuação total de 4 a 8 foram classificados como de baixo escore e 

aqueles com pontuação total superior a 8, como de alto escore. Esta classificação 

consiste em uma adaptação da metodologia proposta por Bryne et al (1989) idealizada 

por Miranda (2002).  



                                                                                                                                                                                       

Quadro 1 – Sistema de gradação de malignidade “modo de invasão” recomendado por Bryne (1998) 

4.6 - Estudo imuno-histoquímico 

Do material emblocado em parafina, foram obtidos cortes de 3 µm de 

espessura, estendidos em lâminas de vidro previamente preparadas com organosilano 

(3-aminopropyltrithoxy-silano, Sigma Chemical CO, USA) e submetidos a método de 

coloração imuno-histoquímico com anticorpos para as integrinas α2β1, α3β1 e α5β1 por 

meio da técnica da estreptavidina-biotina peroxidase (SABC – streptovidin biotin 

complex), otimizado com o sistema de amplificação CSA (Catalized Signal Amplification 

System for Mouse Primary Antibodies) – DAKO. A técnica utilizada foi realizada 

conforme recomendação de Andrade (2003) e descrita a seguir: 

• Desparafinização em xilol (1), por 30 minutos, a 59 oC; 

• Desparafinização em xilol (2), por 20 minutos, à temperatura ambiente; 

• Hidratação em álcool etílico absoluto (1) por 5 minutos, à temperatura ambiente; 

• Hidratação em álcool etílico absoluto (2) por 5 minutos, à temperatura ambiente; 

• Hidratação em álcool etílico absoluto (3) por 5 minutos, à temperatura ambiente; 

Escores de malignidade Parâmetros 

morfológicos 1 2 3 4 

Grau de 

ceratinização 

Altamente 

ceratinizado 

(+ de 50% das 

células) 

Moderadamente 

ceratinizado 

(20 a 50% das 

células) 

Mínima 

ceratinização 

(5 a 20% das 

células) 

Nenhuma 

ceratinização 

(0 a 5% das células) 

Pleomorfismo nuclear

Pouco 

(+ de 75% de 

células 

maduras) 

Moderado 

(50 a 75% de células 

maduras) 

Intenso 

(25 a 50% de 

células maduras) 

Extremo 

(0 a 25% de células 

maduras) 

Padrão de invasão 

Bordas 

infiltrativas 

bem 

delimitadas 

Cordões, Bandas 

e/ou trabéculas 

sólidas infiltrativas 

Pequenos grupos 

ou cordões de 

células 

infiltrativas(n >15) 

Dissociação celular 

pronunciada, em 

pequenos grupos 

e/ou individuais 

(n<15) 

Infiltrado inflamatório Intenso Moderado Escasso Ausente 



                                                                                                                                                                                       

• Hidratação em álcool etílico 95°, por 5 minutos, à temperatura ambiente; 

• Hidratação em álcool etílico 80°, por 5 minutos, à temperatura ambiente; 

• Remoção de pigmentos formólicos em hidróxido de amônia a 10 % , por 10 

minutos, à temperatura ambiente; 

• Lavagem em água corrente por 10 minutos; 

• Passagem em água destilada por duas vezes (5 minutos cada); 

• Bloqueio da peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio 10 volumes, em 

três passagens, uma de 10 minutos e duas de 5 minutos cada. 

• Lavagem em água corrente (10 minutos); 

• Duas passagens em água destilada (5 minutos cada). 

• Imersão em TRIS-HCL, pH 7.4 (Tri-hidroxi-metil-aminometano, Laborsynth, 

Brasil), duas trocas de 5 minutos cada; 

• Incubação com solução de BSA (albumina sérica bovina) a 1 %, SFB (soro fetal 

bovino) a 5 % em TRIS-HCl  pH 7,4 por 60 minutos com a finalidade de bloquear 

reações do anticorpo com proteínas inespecíficas teciduais;

• Incubação com os anticorpos primários (Quadro 2) diluídos em solução de BSA a 

1 % em TRIS-HCl, pH 7,4; 

• Duas passagens em solução de Tween 20 a 1 % em TRIS-HCl pH 7,4 (5 minutos 

cada); 

• Incubação por 15 minutos em cada um dos reagentes seqüenciais do kit CSA – 

DAKO: anticorpo secundário, complexo estreptavidina-biotina, reagente amplificador 

e estreptavidina-peroxidase. Entre a incubação em um reagente e no subseqüente 

do kit, foi sempre realizada passagem em solução de Tween 20 a 1 % conforme 

descrito no item anterior; 

• Lavagem com TRIS-HCl; 

• Imersão em TRIS-HCl, duas trocas de 5 minutos cada; 

• Incubação em solução contendo o agente cromógeno diaminobenzidina (3,3-

diaminobenzidina, Sigma Chemical CO. USA), concentração de 30mg em 100ml de 

TRIS-HCL pH 7.4 ativada por 600µl de peróxido de hidrogênio 10 volumes a 0,3%; 

• Lavagem em água corrente por 10 minutos; 



                                                                                                                                                                                       

• Contra-coloração com hematoxilina de Mayer por 10 minutos à temperatura 

ambiente; 

• Passagem em água destilada (2 vezes, por 5 minutos cada); 

• Lavagem em água corrente por 10 minutos; 

• Desidratação em álcool etílico em escala crescente de 80° ao absoluto por 3 

minutos cada; 

• Diafanização em xilol durante 10 minutos; 

• Montagem da lamínula em resina Permount (Ficher Scientific, USA).

Quadro 2 – Especificações dos anticorpos utilizados 

4.6.1 - Método de análise da imuno-expressão das integrinas 

Depois de obtidas as lâminas pela técnica supracitada, foi realizada, ao 

microscópio de luz, uma análise qualitativa e semi-quantitativa, em todos os tumores, 

das características do padrão de expressão de cada integrina analisada por dois 

examinadores previamente calibrados. Os resultados foram anotados em fichas 

individuais preparadas para esse fim, as quais contiveram as seguintes observações: 

intensidade, distribuição, localização e padrão de marcação.

            A intensidade de marcação foi avaliada através da estimativa de células 

marcadas, sendo considerado:  

 0 = ausente (<5% de células positivas) 

       1 = positiva (5 a 75% de células positivas) 

Especificidade Fabricante Clone Diluição Tempo de incubação Recuperação/antigênica
Integrina α2β1 Chemicon 

International 
Temeluca 

USA 

BHA2,1 1:1000 60 min Pepsina 0,5% (estufa 
37°C/30min.) 

Integrina α3β1 Chemicon 
International 
Temeluca 

USA 

M-KD 
102 

1:500 60 min Pepsina 0,5% (estufa 
37°C/30min.) 

Integrina α5β1 Chemicon 
International 
Temeluca 

USA 

JBS5 1:1000 60 mim Pepsina 0,5% (estufa 
37°C/30min.) 



                                                                                                                                                                                       

       2 = fortemente positiva (>75% de células positivas) 

 A distribuição das células imunomarcadas foi considerada focal = (1) quando se 

apresentavam de forma isolada; ou difusa = (2) quando se apresentava de maneira 

disseminada. 

 Localização da marcação: membrana celular = (1); citoplasma = (2); ou em 

contatos intercelulares = (3). 

 O padrão de marcação foi considerado: homogêneo = (1) quando todo o 

citoplasma encontrava-se imunorreativo; ou granular = (2) quando a marcação se dava 

de forma pontual. 

4.7 – Análise estatística 

Para testar as hipóteses de associação entre o padrão de expressão imuno-

histoquímica das integrinas α2β1, α3β1 e α5β1 nos carcinomas epidermóides de lábio 

inferior e língua com diferentes graus de malignidade histológica, foram utilizados os 

testes, exato de Fisher e o qui-quadrado, sendo o nível de significância estabelecido em 

5% (α=0,05). O teste de Mann-Whitney determinou a diferença nos parâmetros de 

determinação da gradação histológica de malignidade em relação à marcação, 

distribuição e intensidade das integrinas com nível de significância estabelecido em 5% 

(α=0,05). 

4.8 – Considerações éticas 

              Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP da Universidade Feral do Rio Grande do 

Norte, sob protocolo 056/65 – CEP – UFRN.  



                                                                                                                                                                                       

RESULTADOS 



                                                                                                                                                                                       

5. RESULTADOS 

5.1 Análise morfológica e gradação de malignidade

Após a análise morfológica e da gradação de malignidade, observou-se que 

dos 15 carcinomas epidermóides de lábio inferior, 09 (60%) foram classificados como 

de alto escore de malignidade e 06 (40%) como de baixo escore (Tabela 1). Já entre os 

15 casos localizados na língua constatou-se que 11 (73,33%) eram de alto escore de 

malignidade e 04 (26,6%), de baixo escore (tabela 2), segundo a classificação proposta 

por Bryne (1998) e adaptada por Miranda (2002), através da análise dos parâmetros: 

grau de ceratinização, pleomorfismo nuclear, padrão de invasão e infiltrado inflamatório 

(Figuras 1A, 1B, 1C, 2A, 2B e 2C). 

Tabela 1. Gradação histológica de malignidade dos casos de carcinomas epidermóides 
de lábio inferior. Natal/RN, 2006
Caso Grau de 

Ceratinização
Pleomorfismo

Nuclear 
Padrão de

Invasão 
Infiltrado 

Inflamatório
Escore
Total 

Gradação 
histológica 

1 2 2 2 1 7 Baixo escore 
2 3 3 3 2 11 Alto escore 
3 2 2 3 1 8 Baixo escore 
4 2 2 4 1 9 Alto escore 
5 2 2 2 1 7 Baixo escore 
6 4 4 2 2 12 Alto escore 
7 4 2 3 2 11 Alto escore 
8 2 2 2 1 7 Baixo escore 
9 3 3 3 1 10 Alto escore 

10 4 4 3 2 13 Alto escore 
11 4 4 4 1 13 Alto escore 
12 3 3 3 2 11 Alto escore 
13 4 2 2 1 9 Alto escore 
14 1 2 3 1 7 Baixo escore 
15 1 2 3 1 7 Baixo escore 

Fonte: Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo 



                                                                                                                                                                                       

Tabela 2. Gradação histológica de malignidade dos casos de carcinomas epidermóides 
de língua. Natal/RN, 2006 
Caso Grau de 

Ceratinização
Pleomorfismo

Nuclear 
Padrão de

Invasão 
Infiltrado 

Inflamatório
Escore
Total 

Gradação 
histológica 

1 2 2 1 1 6 Baixo escore 
2 4 4 3 3 14 Alto escore     
3 4 3 3 2 12 Alto escore     
4 3 4 1 3 11 Alto escore     
5 1 2 3 1 7 Baixo escore   
6 4 3 4 4 15 Alto escore     
7 4 2 4 2 12 Alto escore     
8 4 4 1 1 10 Alto escore     
9 4 3 4 4 15 Alto escore     

10 4 3 3 2 12 Alto escore     
11 2 3 2 3 10 Alto escore     
12 3 3 2 1 9 Alto escore     
13 1 2 3 1 7 Baixo escore   
14 2 2 1 1 6 Baixo escore   
15 3 4 4 1 12 Alto escore     

Fonte: Instituto Maranhense de Oncologia Aldenora Belo 

Ao tentarmos correlacionar a localização do tumor com o escore histológico de 

malignidade foi evidenciado não haver associação estatisticamente significativa entre 

essas variáveis (Tabela 3). 

Tabela 3. Distribuição dos carcinomas epidermóides, segundo a localização anatômica 
e a gradação histológica de malignidade. Natal /RN, 2006 

Localização Gradação histológica de malignidade p 
Baixo grau      Alto grau 

Lábio inferior 6 (40%)               9 (60%) 0,700*

Língua 4 (26,67%)      11 (73,33%) 

* Teste exato de Fisher 

Na tabela 4, são expressos os valores absolutos, percentuais e significância 

estatística entre a presença ou ausência de metástase com a localização da lesão. 

Observou-se uma associação estatisticamente significativa entre metástase com a 

localização da lesão em língua, não sendo vista essa associação com lábio inferior. 



                                                                                                                                                                                       

Tabela 4. Valores absolutos, percentuais e significância estatística entre metástase e a 
localização da lesão. Natal/RN, 2006 

Variável dependente 
              Metástase 

Variável 
independente 

Ausente 
n (%) 

Presente 
n (%) 

p 

LOCALIZAÇÃO 
DA LESÃO 

   

Lábio inferior 11 (73,3) 04 (26,7) 0,027* 
Língua 04 (26,7) 11 (73,3)  

* Teste exato de Fisher 

5.2 Análise da imunorreatividade das integrinas αααα2ββββ1, αααα3ββββ1 e αααα5ββββ1 

De acordo com a metodologia proposta neste estudo, foi realizada a análise 

imuno-histoquímica das integrinas α2β1, α3β1 e α5β1 na área do “front” invasivo da 

lesão, partindo-se do pressuposto que é nessa região da neoplasia que ocorre a maior 

atividade molecular, sendo, portanto, a mais representativa do comportamento tumoral. 

5.2.1 Integrina αααα2ββββ1 

Com respeito à localização da expressão da integrina α2β1, foi evidenciado 

que, tanto nos carcinomas epidermóides de lábio inferior quanto nos de língua, o 

citoplasma era o local da célula onde a imunorreatividade se fazia presente. O padrão 

de expressão foi único, caracterizando-se como do tipo granular em todos os casos 

analisados.  

Quanto à distribuição da expressão dessa integrina, observou-se que nos 

carcinomas epidermóides de lábio inferior essa distribuição deu-se de forma difusa em 

14 (93,3%) dos espécimes estudados e somente 01 caso (6,7%) deu-se de maneira 

focal. Para os carcinomas localizados na língua, a distribuição deu-se de forma difusa 

em 09 (60%) e focal em 06 (40%) espécimes. 

Na análise da intensidade de expressão, verificou-se que entre os carcinomas 

epidermóides de lábio inferior, 01 caso (6,7%) não apresentou imunomarcação, 12 

casos (80%) foram considerados positivos e 02 (13,3%) fortemente positivos. Para os 

carcinomas epidermóides de língua foi observada positividade em 14 (93,3%) dos 



                                                                                                                                                                                       

casos analisados e somente 01 caso (6,7%) considerado fortemente positivo, no qual a 

marcação deu-se preferencialmente em áreas da periferia dos ninhos (Figuras 3A, 3B e 

3C). 

Quando testada a associação entre a intensidade de expressão da integrina 

α2β1 e a distribuição de expressão, com a localização da lesão, presença de metástase 

e gradação histológica de malignidade, constatou-se não haver associação 

estatisticamente significativa, com o valor de p>0,05, conforme demonstrado na    

tabela 5. 

Tabela 5. Valores absolutos, percentuais e significância estatística entre a intensidade e 
distribuição da expressão da integrina α2β1 e a localização da lesão, metástase e 
gradação histológica de malignidade. Natal/RN, 2006 

Variáveis dependentes 
Intensidade da expressão da α2β1 Distribuição da expressão da α2β1 

Variáveis 
independentes 

Positivo 
n (%) 

Fortemente 
positivo 
n (%) 

p Focal 
n (%) 

Difusa 
n (%) 

p 

LOCALIZAÇÃO 
DA LESÃO 

   

Lábio inferior 12 (85,7) 02 (14,3 0,598 01 (6,7) 14 (93,3) 0,080 
Língua 14 (93,3) 01 (6,7)  06 (40) 09 (60,0)  

METÁSTASE  
Ausente 13 (86,7) 02 (13,3) 0,591 01 (6,7) 14 (93,3) 0,080 
Presente 13 (92,9) 01 (33,3)  06 (40,0) 09 (60,0)  

GRADAÇÃO 
HISTOLÓGICA 

   

Baixo 08 (80,0) 02 (20,0) 0,224 01 (10,0) 09 (90,0) 0,230 
Alto 18 (94,7) 01 (5,5)  06 (30,0) 14 (70,0)  

Teste exato de Fisher

5.2.2 Integrina αααα3ββββ1 

A localização da expressão da integrina α3β1 ocorreu em 01 caso de 

carcinoma epidermóIde de lábio inferior em nível da membrana celular e citoplasma, e 

em todos os outros casos tanto de lábio quanto de língua somente no citoplasma. Na 

determinação do padrão de expressão foi observado que em todos os espécimes 

estudados o padrão de expressão deu-se de forma granular. 

Quando da análise da distribuição da expressão, observou-se que 11 (73,3%) 

espécimes apresentaram uma expressão difusa e 04 (26,7%) de forma focal entre os 

carcinomas epidermóides de lábio inferior. Já entre os carcinomas de língua, verificou-



                                                                                                                                                                                       

se uma distribuição da seguinte forma: 07 (46,7%) espécimes apresentaram expressão 

difusa e 08 (53,3%) de maneira focal.    

Avaliando a intensidade de expressão nos espécimes de carcinoma 

epidermóide de lábio inferior, evidenciou-se que 03 (20%) dos casos não exibiram 

imunomarcação, 09 (60%) casos foram considerados positivos; e 03 (20%), fortemente 

positivos. No que diz respeito aos casos localizados na língua, 05 (33,3%) 

demonstraram ausência de imunomarcação; 09 (60%) foram considerados positivos; e 

somente um caso (6,7%) mostrou-se fortemente positivo (Figuras 4A, 4B e 4C).  

A análise estatística para verificar associação entre a intensidade da expressão 

da integrina α3β1, seu padrão de distribuição e imunopositividade para essa integrina 

com a localização da lesão, metástase e gradação histológica de malignidade, revelou 

não haver associação significativa entre essas variáveis, como visto na tabela 6. 

Tabela 6. Valores absolutos, percentuais e significância estatística entre a intensidade, 
distribuição e imunopositividade à expressão da integrina α3β1 e a localização da 
lesão, metástase e gradação histológica. Natal/RN, 2006 

Variáveis dependentes 
Intensidade de expressão da α3β1 Distribuição da expressão da 

α3β1 
Imunopositividade 
à integrina α3β1 Variáveis 

independentes Positiva 
n (%) 

Fortemente 
positiva 
n (%) 

p Focal 
n (%) 

Difusa 
n (%) 

p Ausente 
n (%) 

Presente 
n (%) 

p 

        

 09 (75,0) 03 (25,0) 0,594 04 (26,7) 11 (73,3) 0,264 03 (20,0) 12 (80,0) 0,682 

LOCALIZAÇÃO 
DA LESÃO 

Lábio inferior     

Língua 
 09 (90,0) 01 (10,0)  08 (53,3) 07 (46,7)  05 (33,3) 10 (66,7)  

        

11 (84,6) 02 (15,4) 1,000 04 (26,7) 11 (73,3) 0,264 02 (13,3) 13 (86,7) 0,215 

 METÁSTASE 

Ausente 
Presente 07 (77,8) 02 (22,2)  08 (53,3) 07 (46,7)  06 (40,0) 09 (60,0)  

        

08 (88,9) 01 (11,1) 0,616 02 (20,0) 08 (80,0) 0,235 01 (10,0) 09 (90,0) 0,210 

GRADAÇÃO 
HISTOLÓGICA 
Baixo 
Alto 10 (76,9) 03 (23,1)  10 (50,0) 10 (50,0)  07 (35,0) 13 (65,0)  

* Teste exato de Fisher 

5.2.3 Integrina αααα5ββββ1 

Quando da análise da distribuição da expressão para a integrina α5β1, 

observou-se que esta deu-se de forma única para todos os espécimes estudados, 

caracterizando-se como difusa. Com relação ao padrão de expressão, foi observada, 

também, uma única forma que foi a do tipo granular, localizada em nível citoplasmático 

em todos os espécimes estudados. 



                                                                                                                                                                                       

Na análise da intensidade de expressão para a integrina em estudo, dos 15 

casos de carcinomas epidermóides de lábio inferior, a intensidade foi classificada como 

positiva em 08 (53,3%) espécimes e em 07 (46,7%), fortemente positiva. Nos 

carcinomas de língua, a intensidade mostrou-se positiva em 07 (46,7%) casos e 

fortemente positiva em 08 (53,3%) (Figuras 5A, 5B e 5C). 

Após a análise de correlações entre a intensidade da expressão da integrina 

α5β1 com a localização da lesão, metástase e gradação histológica de malignidade, 

verificou-se que todos os valores de p foram maiores que 0,05, não havendo, portanto, 

nenhuma significância estatística, conforme demonstrado na tabela 7. 

Tabela 7. Valores absolutos, percentuais e significância estatística entre a intensidade 
de expressão da integrina α5β1 e a localização da lesão, metástase e gradação 
histológica. Natal/RN, 2006 

Variável dependente 
Intensidade de expressão da alfa α5β1 

Variáveis independentes Positiva 
n (%) 

Fortemente 
positiva  
n (%) 

p 

LOCALIZAÇÃO DA LESÃO
Lábio inferior 

Língua 
08 (53,3) 
07 (46,7) 

07 (46,7) 
08 (53,3) 

1,000* 

METÁSTASE 
Ausente 
Presente 

06 (40,0) 
09 (60,0) 

09 (60,0) 
06 (40,0) 

0,466* 

GRADAÇÃO 
HISTOLÓGICA 

Baixo 
Alto 

03 (30,0) 
12 (60,0) 

07 (70,0) 
08 (40,0) 

0,245* 

* Qui-quadrado 

* Teste exato de Fisher         

5.3 Correlação entre os escores individuais dos parâmetros morfológicos e os 

escores de malignidade total com as integrinas estudadas 

Uma outra análise realizada nesse estudo objetivou verificar a diferença entre 

as medianas dos escores individuais dos parâmetros morfológicos e do escore total de 

malignidade em relação à distribuição (focal ou difusa) e a intensidade (positiva ou 

fortemente positiva) das integrinas α2β1, α3β1 e α5β1. Na tabela 8 estão especificados 

os dados referentes a integrina α2β1. 



                                                                                                                                                                                       

Tabela 8. Tamanho da amostra, medianas, quartis, média, soma dos postos, estatística 
U e sua significância com os parâmetros de determinação da gradação histológica de 
malignidade em relação à distribuição e intensidade de expressão da integrina α2β1. 
Natal/RN, 2006 

Parâmetro Grau de  Ceratinização 
Integrina α2β1 n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U p 

Focal 07 4 3,80-4 19,93 139,50 Distribuição  
Difusa 23 3 2-4 14,15 325,50 

49,50 0,111 

Positiva 26 3 2-4 15,63 406,50 Intensidade 
Fortemente 

positiva 
03 1 1-1 09,50 28,50 

22,50 0,214 

Parâmetro Pleomorfismo Nuclear 
 n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U p 

Focal 07 3 2-3,25 15,21 106,50 Distribuição  
Difusa 23 3 2-4 15,59 358,50 

78,50 0,916 

Positiva 26 3 2-3,25 15,19 395,00 Intensidade 
Fortemente 

positiva 
03 2 2-2 13,33 40,00 

34,00 0,701 

Parâmetro Padrão de Invasão 
 n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U p 

Focal 07 3 2,5-4 19,86 139,00 Distribuição  
Difusa 23 3 2-3 14,17 326,00 

50,00 0,114 

Positiva 26 3 2-3 14,65 381,00 Intensidade 
Fortemente 

positiva 
03 3 3-3 18,00 54,00 

300,00 0,494 

Parâmetro Intensidade de Inflamação 
  n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U p 

Focal 07 2 1,75-
3,75 

19,86 139,00 Distribuição  

Difusa 23 1 1-2 14,17 326,00 

50,00 0,094 

Positiva 26 1 1-2 15,29 397,50 Intensidade 
Fortemente 

positiva 
03 1 1-1 12,50 37,50 

31,50 0,551 

Escore total de malignidade 
  n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U p 

Focal 07 12 10,50-
14-25 

20,00 140,00 Distribuição  

Difusa 23 10 7-11 14,13 325,00 

49,00 0,118 

Positiva 26 10,50 7-12 15,29 397,50 Intensidade 
Fortemente 

positiva 
03 7 7-7 12,50 37,50 

31,50 0,587 

* Mann-Whitney 



                                                                                                                                                                                       

Quando feita análise dos escores dos parâmetros que compõem o sistema de 

gradação histológico de malignidade com a distribuição e intensidade da integrina α2β1, 

não foi observada diferença significativa entre nenhum dos escores em relação ao fato 

da distribuição ser focal ou difusa e da intensidade ser positiva ou fortemente positiva. 

Para a integrina α3β1 a mesma análise foi realizada, acrescentando-se a 

variável presença ou ausência de marcação (tabela 9). 



                                                                                                                                                                                       

Tabela 9. Tamanho da amostra, medianas, quartis, média, soma dos postos, estatística U e sua 
significância com os parâmetros da gradação histológica de malignidade em relação à 
distribuição, intensidade e marcação de expressão da integrina α3β1. Natal/RN, 2006 

Parâmetro Grau de  Ceratinização
Integrina α3β1 n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U P 

Ausente 8 4 2-4 18,63 149,00 Marcação  
Presente 22 3 2-4 14,36 316,00 

63,00 0,218 

Positiva 18 2,5 2-4 11,11 200,00 Intensidade 
Fortemente 

positiva 
04 3,5 1,5-4 13,25 53,00 

29,00 0,535 

Focal 12 3 1,25-4 17,42 209,00 Distribuição 
Difusa 18 3 2-4 14,22 256,00 

85.00 0,307 

Parâmetro Pleomorfismo Nuclear 
 n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U P 

Ausente 08 3 3-2 16,69 133,50 Marcação 
Presente 22 2,5 2-3,25 15,07 331,50 

78,50 0,631 

Positiva 18 2,5 2-3,25 11,47 206,50 Intensidade 
Fortemente 

positiva 
04 2,5 2-3,75 11,63 46,50 

35,50 0,963 

Focal 12 3 2,25-3 16,50 198,00 Distribuição 
Difusa 18 2 2-4 14,83 267,00 

96,00 0,584 

Parâmetro  Padrão de Invasão 
n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U P 

Ausente 08 3 3-4 20,31 162,50 Marcação 
Presente 22 3 2-3 13,75 302,50 

48,50 0,057 

Positiva 18 3 1,75-3 11,56 208,00 Intensidade 
Fortemente 

positiva 
04 2,5 2-3 11,25 45,00 

35,00 0,929 

Focal 12 3 2,25-
3,75 

19,50 234,00 Distribuição 

Difusa 18 2,5 1,75-3 12,83 231,00 

60,00 0,032 

Parâmetro  Intensidade de Inflamação 
n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U P 

Ausente 08 2 1-2 16,94 123,50 Marcação 
Presente 22 1 1-2 14,98 329,50 

76,50 0,546 

Positiva 18 1 1-2 11,97 215,50 Intensidade 
Fortemente 

positiva 
04 1 1-1,75 9,38 37,50 

27,50 0,411 

Focal 12 2.5 1,25-
3,75 

18,54 222,50 Distribuição  

Difusa 18 1 1-2 13,47 242,50 

71,50 0,084 

Escore total de malignidade 
  n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U P 

Ausente 08 12,5 9-13 19,44 155,50 Marcação 
Presente 22 10 7-12 14,07 309,50 

56,50 0,135 

Positiva 18 10 7-12 11,50 207,00 Intensidade 
Fortemente 

positiva 
04 9,5 7,5-4,5 11,50 46,00 

36,00 1,000 

Focal 12 11 7,75-
14,25 

19,08 229,00 Distribuição  

Difusa 18 9,5 7-11-25 13,11 236,00 

65,00 0,066 



                                                                                                                                                                                       

Para a integrina α3β1 foi observada diferença significativa quando se 

considerou a distribuição da sua expressão em relação ao escore de invasão. Os 

casos que apresentaram distribuição focal para essa integrina tiveram escore de 

invasão maior que aqueles cuja distribuição foi difusa. Em relação aos demais 

escores e à presença ou ausência de marcação, intensidade e distribuição da 

integrina α3β1, nenhuma diferença estatisticamente foi observada. 

Tomando como referência a integrina α5β1, das variáveis dependentes 

relacionadas a ela, apenas a intensidade de expressão (positiva ou fortemente 

positiva) foi considerada na análise de modo similar às anteriores, conforme 

demonstrado na tabela 10. 

Tabela 10. Tamanho da amostra, medianas, quartis, média e soma dos postos, 
estatística U e sua significância com os parâmetros de determinação da gradação 
histológica de malignidade em relação à intensidade de expressão da integrina 
α5β1. Natal/RN, 2006

Escore de ceratinização 
Intensidade da integrina α5β1 n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U P 

Positiva 15 4 2-4 17,83 267,50 
Fortemente positiva 15 2 2-3 13,17 197,50 

77,50 0,128 

Escore de pleomorfismo 
 n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U P 

Positiva 15 3 2-4 17,60 264,00 
Fortemente positiva 15 2 2-3 13,40 201,00 

81,00 0,159 

Escore de invasão 
 n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U P 

Positiva 15 3 2-4 17,13 257,00 
Fortemente positiva 15 3 2-3 13,87 208,00 

88,00 0,283 

Escore de inflamação 
 n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U P 

Positiva 15 2 1-2 16,93 254,00 
Fortemente positiva 15 1 1-2 14,07 211,00 

91,00 0,318 

Escore total de malignidade 
 n Mediana Q25-Q75 Média 

dos 
postos 

Soma 
dos 

postos 

U P 

Positiva 15 11 9-13 18,23 273,50 
Fortemente positiva 15 9 7-11 12,77 191,50 

71,50 0,086 

* Teste qui-quadrado 



                                                                                                                                                                                       

Na análise de correlações entre a intensidade de expressão da integrina 

α5β1 com os parâmetros morfológicos utilizados para determinação da gradação 

histológica de malignidade, constatou-se não haver associação estatisticamente 

significativa entre essas variáveis.     



                                                                                                                                                                                       

DISCUSSÃO 



                                                                                                                                                                                       

6. DISCUSSÃO 

A despeito do grande avanço tecnológico e do amplo nível de conhecimento 

científico alcançado pela humanidade, a imprevisibilidade do comportamento 

biológico das neoplasias malignas continua sendo, ainda hoje, um desafio a ser 

vencido pelos profissionais da área da oncologia. Dentre as diversas neoplasias 

malignas humanas, o câncer de boca representa para a oncologia mundial um 

desafio no que se refere exatamente a este aspecto, com altos índices de morbidade 

e mortalidade, impossibilitando, em alguns casos, o estabelecimento de prognósticos 

precisos que fundamentem a elaboração de protocolos terapêuticos adequados. 

Dentre todas as neoplasias malignas originadas nos tecidos orais, o 

carcinoma epidermóide assume papel de destaque de forma marcante, em função 

de sua elevada prevalência, chegando a representar cerca de 90 a 95% de todos os 

cânceres de boca. Essa neoplasia, originada no epitélio de revestimento de mucosa 

oral, tem sua etiologia relacionada, na maioria dos casos, ao hábito do tabagismo, 

associado ou não ao etilismo. Outros fatores são representados pela radiação 

ultravioleta, nos casos particulares de carcinoma de lábio inferior; agentes 

biológicos, destacando-se o papel de alguns tipos de HPV (vírus do papiloma 

humano); dieta, ressaltando-se aqui o papel preventivo de uma dieta rica em 

precursores da vitamina A; capacidade imunológica; e fatores irritantes crônicos que 

podem contribuir, na medida em que ocasionam alterações teciduais de natureza 

inflamatória, proporcionando um microambiente rico em neovascularização, fatores 

estimuladores de crescimento celular e proteases, satisfatório ao desenvolvimento 

de células iniciadas por fatores carcinogênicos outros. 

Qualquer sítio anatômico da cavidade oral pode ser acometido pelo 

carcinoma epidermóide; no entanto, destacam-se o lábio inferior e a língua pela 

elevada freqüência de casos. Segundo Schawartz et al (2000), o comportamento 

biológico dos casos localizados em língua é comumente caracterizado como muito 

agressivo, associado a metástases freqüentes, quando comparado àqueles 

localizados em lábio inferior. Foram esses fundamentos que nos levaram a incluir, 

neste experimento, somente casos de carcinoma epidermóide localizados em língua 

e lábio inferior, possibilitando uma análise comparativa entre tumores de 

comportamentos clínicos distintos. 



                                                                                                                                                                                       

Os aspectos morfológicos do carcinoma epidermóide são freqüentemente 

de fácil identificação em uma biópsia realizada em área representativa, sendo 

caracterizados pela presença de aglomerados celulares epiteliais em um estroma de 

tecido conjuntivo fibroso, com as células proliferantes exibindo variados graus de 

atipia como pleomorfismo, hipercromatismo nuclear, aumento na relação 

núcleo/citoplasma, dentre outras. Tomando-se algumas características morfológicas 

como possíveis indicadores da forma como as células neoplásicas estão interagindo 

com os tecidos do hospedeiro, alguns sistemas de gradação histológica vêm sendo 

elaborados e recomendados por alguns estudiosos, como possível método de 

detecção do grau de agressividade morfológica tumoral, o que poderia refletir-se em 

seu comportamento biológico. 

Dentre estes sistemas de gradação, escolhemos, para esta pesquisa, 

aquele recomendado por Bryne em 1998, pois concordamos com a afirmação da 

autora de que o “front” de invasão tumoral representa o melhor alvo da análise 

morfológica de um tumor, uma vez que esta área da neoplasia indica o local onde 

todos os processos celulares necessários à invasão se efetivam. Schliephake (2003) 

relata que não é só a presença de biomarcadores que poderia explicar o 

comportamento tumoral, mas também a localização destes na lesão e 

particularmente o “front” de invasão do tumor parece ser de grande importância 

prognóstica. Além disso, acreditamos, também, serem os parâmetros morfológicos 

constituintes deste sistema os que melhor podem tentar refletir o comportamento 

biológico da neoplasia em biópsias incisionais, muito embora não se deva creditar a 

este e a outros sistemas de gradação histológica a propriedade de predizer sozinhos 

o comportamento biológico do carcinoma epidermóide oral.   

Este sistema prevê escores variando de 1 a 4 para os parâmetros: grau de 

ceratinização, pleomorfismo nuclear, padrão de invasão e infiltrado inflamatório. 

Após a análise de cada caso, o somatório destes escores indicará o grau de 

malignidade morfológica tumoral como baixo ou alto. Segundo adaptação 

preconizada por Miranda (2002), classificam-se como de baixo escore aqueles casos 

cujo somatório dos escores individuais se encontrar numa faixa entre 4 e 8 pontos e, 

como de alto escore, quando o somatório for superior a 8 pontos.  

Após a análise morfológica, a amostra desta pesquisa ficou assim 

classificada: dos 15 casos de carcinoma epidermóide de lábio inferior, 09 (60%) 

foram enquadrados como de alto escore de malignidade e 06 (40%) como de baixo 



                                                                                                                                                                                       

escore; das 15 lesões localizadas em língua, 11 (73,3%) eram de alto escore e 04 

(26,6%) de baixo escore.  

Os achados observados nos casos de lábio diferem dos encontrados por

Anjos Hora et al (2003), Miranda (2002) e Visscher et al. (1998), que evidenciaram 

maior percentagem de carcinomas de baixo grau de malignidade nesta localização. 

Em relação aos casos localizados em língua neste estudo, obsevaram-se resultados 

semelhantes aos encontrados por Souza (2002), porém diferentes dos evidenciados 

por Anjos Hora et al (2003).  

As diferenças observadas entre variados estudos com relação à gradação 

histológica de malignidade podem decorrer da utilização de diferentes sistemas. 

Acreditamos também que por mais que se expressem através de escores 

matemáticos os parâmetros morfológicos incluídos nos vários sistemas de gradação 

preconizados ao longo do tempo, inclusive o proposto por Bryne em 1998 aqui 

utilizado, a análise dos parâmetros constitui um exercício subjetivo, apresentando, 

por vezes, dificuldade em ser reproduzido fielmente. 

Entretanto, apesar das divergências entre os resultados publicados na 

literatura pertinente, alguns pesquisadores creditam a determinados sistemas de 

gradação histológica a função de predizer o prognóstico tumoral. Autores como 

Kurokawa et al, em 2005, afirmam que tumores com escores de malignidade maior 

ou igual a 8 pontos emitidos pelo sistema proposto por Bryne (1998), apresentam 

menor índice de sobrevida, e escores acima de 11 pontos são indicativos de 

metástase linfonodal cervical em carcinomas epidermóides de língua. Ainda segundo 

Kurokawa et al (2005), quando adotadas modalidades terapêuticas adequadas, este 

sistema de gradação fornece informação prognóstica satisfatória.  

Apesar de afirmações como essas, acreditamos que as informações obtidas 

a partir de análises histológicas devem ser adicionadas às informações clínicas, para 

juntas permitirem o estabelecimento de um prognóstico mais preciso. 

Outro fator que pode ter contribuído para as diferenças entre nossos 

achados morfológicos e outros publicados na literatura, além dos já expostos, 

fundamenta-se no fato de neste estudo terem sido utilizadas peças cirúrgicas inteiras 

nas quais a área de relação entre o tumor e o hospedeiro estava realmente 

disponível para análise correspondendo ao verdadeiro “front” de invasão tumoral, o 

que, em biópsias incisionais, que constituem grande parte da amostra de diversos 



                                                                                                                                                                                       

estudos, não pode ser obtido, efetivando-se a análise morfológica, nestes casos, nas 

áreas mais profundas do tumor que podem ser visualizadas. 

Geralmente associa-se ao carcinoma epidermóide de lábio inferior um bom 

prognóstico devido ao seu alto grau de diferenciação e baixa freqüência de 

metástase. Já os localizados em língua comumente apresentam pobre diferenciação 

histológica, tendo uma evolução rápida e emitindo metástase precocemente. Em 

nosso estudo, a presença de metástase associada às lesões de lábio inferior foi vista 

em somente 04 (26,7%) dos casos estudados e, naqueles localizados em língua, 11 

(73,3%) apresentaram metástase. Embora nossa amostra seja relativamente 

reduzida, acompanha os achados relatados na literatura pertinente.  

A imprevisibilidade do estabelecimento de um maior ou menor risco ao 

desenvolvimento de metástase gera a necessidade de maiores conhecimentos sobre 

o entendimento do comportamento biológico do carcinoma epidermóide. Se 

pudéssemos reconhecer as modificações morfológicas que correspondem às 

diversas etapas que levam à destruição do estroma e, conseqüentemente, à invasão 

das células tumorais para os tecidos, talvez pudéssemos prever o grau de 

agressividade do tumor no tecido hospedeiro. É de nosso conhecimento que durante 

muito tempo somente as células neoplásicas estiveram no foco das pesquisas do 

câncer. Atualmente, o estroma tumoral é considerado parte integrante da neoplasia, 

desempenhando funções importantes nesse processo e principalmente nas etapas 

da cascata metastática. 

Os estudos realizados por Zhao; Laissue; Zimmermann, (1996) 

demonstraram que o estroma e seu componente principal - a matriz extracelular 

onde ocorre o desenvolvimento do tumor - passam a ter uma característica bem 

diferente daquelas presentes em órgãos normais, onde as células permanecem 

aderidas entre si ou à matriz extracelular através da ação de proteínas de ligação do 

tipo transmembranas, que estabelecem relações de interação que podem influenciar 

na progressão e no prognóstico da neoplasia. Dentre essas proteínas, destacam-se 

as moléculas de adesão que constituem um amplo grupo de receptores de superfície 

celular, que são responsáveis pela mediação das interações célula-célula e de célula 

com a matriz extracelular. Segundo Thomas, Jones e Speight (1997), as moléculas 

de adesão são responsáveis pela regulação de processos fisiológicos e patológicos, 

onde se destaca o desenvolvimento das neoplasias malignas.



                                                                                                                                                                                       

A matriz extracelular, segundo Koivisto et al (2000), tem uma influência 

determinante no comportamento da neoplasia, ressaltando-se o processo de 

proliferação, progressão e invasão das células tumorais. Essas interações são 

mediadas por integrinas, que têm um papel importante no desenvolvimento do 

processo de invasão e metástase. A degradação da matriz extracelular dá-se pela 

ação de enzimas proteolíticas que são produzidas principalmente pelas células 

tumorais, podendo ser ativadas pelos fibroblastos estromais. 

Dessa forma, na presente pesquisa, almejamos obter informações a 

respeito do comportamento biológico do carcinoma epidermóide de lábio inferior e 

língua, através da avaliação imuno-histoquimica das integrinas α2β1, α3β1 e α5β1, 

integrinas essas que se constituem em heterodímeros (α e β) ligados não 

covalentemente, que medeiam interações célula-célula e célula-matriz. As integrinas 

aqui estudadas representam os principais receptores celulares para o colágeno tipo 

IV, laminina e fibronectina, com as quais as células necessitam interagir para se fixar 

ou migrar através dos tecidos. 

Cada uma das integrinas estudadas atua com receptores específicos, e 

podem se manifestar de forma diferente nas diversas etapas do desenvolvimento do 

tumor. A integrina α2β1, por exemplo, atua como receptor para colágeno, podendo, 

ainda, ativar também a síntese do mesmo e induzir a expressão de colagenases e 

metaloproteinases do tipo 1 e 13 (NIKVIST, 2000). A integrina α3β1 liga-se à 

laminina apresentando diversas funções, atuando, em células epiteliais, como 

receptor para a membrana basal. A integrina α5β1 se caracteriza por ser um 

receptor clássico para fibronectina. Segundo Labat-Robert (2002), essa integrina 

está expressa nos tecidos envolvidos na deposição de fibronectina e na 

remodelação da matriz, afirmando que a ligação dessa integrina a fibronectina causa 

um aumento na expressão e secreção de metaloproteinases do tipo 1, 3 e 9 que 

estão envolvidas no processo de invasão do tumor. 

Conforme relatos de Zhang et al (2004), as integrinas desempenham papéis 

em múltiplas etapas da tumorigênese, incluindo disseminação celular, invasão e 

sobrevivência. Sabe-se que a quebra da adesão da célula aos constituintes da MEC 

induz rapidamente à morte celular programada; entretanto, a célula maligna adquire 

a capacidade de sobreviver mesmo na ausência dessa ancoragem às proteínas 

dessa matriz. Portanto, em algumas situações, a maior ou menor expressão destas 

moléculas de adesão pode estar sinalizando processos distintos como sobrevivência 



                                                                                                                                                                                       

ou morte programada celular, além de simplesmente adesão à MEC relacionada à 

capacidade de invasão tumoral.  

 Estudando algumas integrinas, Jones et al (1993) relatam que em células 

epiteliais normais da mucosa oral, observa-se forte expressão das subunidades α2, 

α3, α6, β1 e β4, enquanto as subunidades α5 e αv aparecem em uma distribuição 

mais variável e mais fraca. Todas as subunidades se expressam mais fortemente 

nas camadas basal e suprabasal, com as subunidades α2, α3, α5 e β1 comumente 

apresentando distribuição pericelular. 

Um achado marcante nesta pesquisa, quando da análise imuno-

histoquímica das integrinas estudadas, foi o de uma expressão marcadamente 

citoplasmática e não pericelular como descrito em ceratinócitos normais, e em um 

padrão granular em todos os casos imunopositivos, independente do sítio anatômico 

e do grau histológico de malignidade da lesão. Resultados semelhantes foram 

relatados por Jones; Critchley; Walker, (1992) em adenocarcinomas de mama e por 

Jones et al (1993) em carcinomas epidermóides orais. Esses autores sugerem que 

isto se deve ao fato dessas proteínas estarem sendo sintetizadas pelas células 

neoplásicas em maior quantidade. Maragou el al (1999) também observaram que, 

em todos os casos de carcinomas, as integrinas estavam expressas no citoplasma 

das células tumorais com um padrão difuso na maioria das células. 

Outro achado verificado foi a expressão das integrinas em células tumorais 

de forma variada e difusa, sem predomínio em camadas mais periféricas ou centrais 

nos ninhos tumorais. Somente na imunomarcação da integrina α5β1, destaca-se, por 

vezes, expressão mais concentrada em células centrais dos aglomerados 

neoplásicos. 

 Acreditamos que esta imunomarcação das integrinas de forma difusa e 

citoplasmática observada na grande maioria dos carcinomas epidermóides 

estudados, esteja representando um aumento na expressão dessas proteínas. Esse 

aumento de expressão das integrinas, quando comparado a ceratinócitos normais, 

sugere que não somente suas propriedades como moléculas de adesão estejam 

sendo requisitadas pelas células neoplásicas, mas também suas funções 

relacionadas aos processos de sobrevivência e proliferação celular, para os quais 

numerosas outras ligações precisam se estabelecer. 

Segundo Brown (2002), as integrinas encontram-se envolvidas em diversos 

processos celulares como adesão, proliferação, migração, invasão, secreção, 



                                                                                                                                                                                       

fagocitose e apoptose em vários tipos celulares. Portanto, dependendo do interesse 

particular de diferentes clones neoplásicos, regulação para uma maior ou menor 

expressão das integrinas pode ser requisitada pelas células malignas, o que pode 

levar a uma grande variabilidade na expressão imuno-histoquímica das mesmas em 

diferentes tumores e até mesmo em diferentes áreas de um mesmo tumor, fato este 

já verificado por outros pesquisadores como, por exemplo, Cortesina, Sacchi e Bussi 

(1995) e Jones et al (1993). 

Ao analisarmos a intensidade da imuno-expressão da integrina α2β1 em 

nossa amostra, verificamos que a maioria dos casos mostrou marcação considerada 

positiva, difusamente distribuída pelas células parenquimatosas, com somente um 

caso localizado em lábio apresentando-se negativo para essa proteína. Em um 

estudo onde analisaram a expressão da integrina α2β1 em espécimes de 

carcinomas orais, leucoplasias e gengiva livre inflamada, Thorup et al (1998), 

também observaram uma tendência a elevada expressão desta integrina nos 

espécimes de carcinomas epidermóides. 

 Segundo Garzino-Demo et al (1998), em neoplasias epiteliais, o primeiro 

passo para a disseminação metastática estaria representado por uma regulação 

aumentada de integrinas específicas para componentes da MEC, acompanhada por 

uma liberação local de proteases que podem causar rupturas na membrana basal, 

resultando em migração de células neoplásicas para o estroma. Nikvist (2000) relata 

que a integrina α2β1, além de atuar como receptor para colágeno, pode, ainda, 

induzir a expressão de colagenases e metaloproteinases do tipo 1 e 13, o que nos 

leva a sugerir que a exuberante expressão dessa integrina em nossa amostra pode 

estar relacionada também com processos de síntese de MMPs do tipo 1, por 

exemplo, como um evento necessário à modificação do estroma tumoral para 

processos relativos à disseminação celular tumoral. 

 Fundamentando essa sugestão podemos citar pesquisas demonstrando 

elevada imuno-expressão de diversas MMPs, inclusive de MMP-1 em “front” invasivo 

de carcinomas epidermóides de lábio inferior e língua (BARROS, 2006), e fraca 

expressão de colágeno I e IV também no fronte de  invasão de carcinomas 

epidermóides nas mesmas localizações (MIRANDA, 2002). 

  É interessante ressaltar que quando tentamos correlacionar a intensidade 

de expressão da integrina α2β1 com a localização da lesão, a presença ou ausência 

de metástase, bem como com a gradação histológica de malignidade, constatamos 



                                                                                                                                                                                       

não haver uma associação estatisticamente significante entre estas variáveis.  

Pesquisas anteriores de Kosmehl et al (1995) identificaram redução na expressão 

dessa integrina em carcimomas menos diferenciados, confrontando com nossos 

resultados. 

 A similaridade de expressão entre casos localizados em lábio inferior e 

língua, e entre graus de malignidade histológica distintos, pode, talvez, ser explicada 

pelo fato de, independentemente desses fatores, as células do carcinoma 

epidermóide oral caracterizarem-se por uma forte capacidade de invasão e 

sobrevivência, não sendo possível, portanto, explicar através da expressão dessa 

integrina diferenças observadas nos comportamentos biológicos dessa neoplasia. 

Maragou et al (1999) também não demonstraram relação entre a expressão das 

subunidades α2, α3 e β1 e o grau histológico de malignidade.

 Através da análise imuno-histoquímica da integrina α3β1, verificamos que 

60% dos casos de carcinomas epidermóides, localizados tanto em lábio como em 

língua, mostraram-se positivos e 20% em lábio e 6,7% em língua, fortemente 

positivos. O índice de ausência de marcação para essa integrina foi o maior dentre 

todas as integrinas analisadas: 20% dos casos de lábio e 33,3% daqueles 

localizados em língua. 

 Em alguns casos de lábio inferior (26,7%) e de língua (53,3%), a integrina 

α3β1 mostrou-se expressa de maneira focal, embora distribuída ao longo de todo o 

espécime analisado, o que nos leva a sugerir que alguns grupos celulares 

neoplásicos possam estar requisitando mais a presença dessa integrina para 

sobrevivência, por exemplo, enquanto que outros grupos de células reduziriam ou 

até deixariam de expressá-la para aumentar sua capacidade invasiva 

momentaneamente, como já referenciado antes.  

 Quando realizada análise para verificar a associação entre a intensidade da 

expressão da integrina α3β1, o padrão de distribuição e a imunopositividade dessa 

integrina com as variáveis independentes como localização da lesão, metástase e a 

gradação histológica de malignidade, pôde-se observar que não houve associação 

significativa entre essas variáveis. Baguti; Speight; Watt, (1998) detectaram em 

carcinomas epidermóides orais menos diferenciados uma redução na expressão da 

integrina α3β1. Maragou et al (1999), no entanto, não identificaram relação desse 

receptor com a diferenciação tumoral. 



                                                                                                                                                                                       

Ressaltamos, entretanto, que nossos achados demonstraram relação 

estatisticamente significativa entre a presença focal dessa integrina e o parâmetro 

morfológico analisado “padrão de invasão”, que sinaliza para o fato de que 

espécimes com alto escore de invasão exibiam marcação focal para essa integrina. 

Tal fato pode ser explicado de acordo com os estudos de Kawano et al (2001), os 

quais reportaram que o início da motilidade celular envolve alterações na adesão 

mediada pelas integrinas; verificaram que tal integrina, a qual se constitui no ligante 

para laminina, é perdida nos carcinomas para que haja dissociação celular e 

conseqüentemente invasão. Lembramos, no entanto, que com o escore total de 

malignidade nenhuma correlação pôde ser estabelecida. 

Dyce et al (2002), em estudo com linhagens de células de carcinomas 

epidermóides de cabeça e pescoço, relacionaram aumento na expressão das 

subunidades de integrinas α2, α3 e β1 com maiores propriedades invasivas. De fato, 

sabe-se da necessidade da presença de integrina α3β1 estabelecendo ligações com 

a laminina para as células neoplásicas migrarem através da MEC, como já 

demonstrado em pesquisas como as de Hsu e Kramer (1997). No entanto, mais uma 

vez nos deparamos com o fato de que momentos distintos na evolução de uma 

neoplasia, assim como clones distintos em uma mesma neoplasia, podem requerer 

expressões temporárias diferentes desta e de outras proteínas, tornando a 

interpretação desses dados um exercício complexo através desta metodologia.  

A expressão focal da integrina α3β1 nos casos onde o padrão de invasão se 

mostrava de forma mais disseminada, pode sugerir uma tendência a uma redução 

na adesão das células tumorais à laminina, facilitando sua dispersão pelo estroma. 

Miranda (2002) observou fraca ou ausente marcação de laminina ao redor dos 

ninhos tumorais no “front” invasivo em casos de carcinomas de lábio e língua, o que 

corrobora esta nossa sugestão. 

Redução estatisticamente significante de integrina α3β1 tem sido relatada 

em adenocarcinomas de mama por Pignatelli; Smith; Bodmer, (1990). Stamp; 

Pignatelli, (1991) afirma que altos níveis de expressão dessa integrina em 

carcinomas basocelulares cutâneos poderia explicar a natureza indolente do 

crescimento dessa neoplasia. Acreditamos que esses resultados pontuais não 

fundamentem, ainda, afirmações que confiram a esta e às outras integrinas aqui 

estudadas, uma propriedade prognóstica na evolução do carcinoma epidermóide 

oral. Entretanto, não podemos deixar de relatar que, em nossa amostra, a expressão 



                                                                                                                                                                                       

da integrina α3β1 de maneira focal em alguns casos e ausente em outros, parece 

indicar uma tendência a menor expressão da mesma, particularmente quando o 

padrão de invasão se mostrou mais agressivo morfologicamente. Esse fato pode 

estar refletindo que, em alguns casos, a disseminação celular neoplásica pode ser 

mais evidente que em outros, embora não se correlacione com sítio anatômico nem 

com escore total de malignidade histológica do tumor.

Os resultados por nós encontrados, quando do estudo das integrinas α5β1, 

demonstraram que essas integrinas apresentam uma expressão marcante nos 

espécimes de carcinomas epidermóides tanto de lábio inferior quanto nos de língua. 

Em relação à intensidade de imunomarcação, verificou-se que cerca de metade dos 

casos mostraram-se fortemente positivos: 46,7% dos casos de lábio e 53,3% dos de 

língua. Todos os outros casos mostraram-se positivos e não foi registrado nenhum 

caso negativo. Portanto, nossos achados indicam uma forte expressão dessa 

integrina nos carcinomas epidermóides de lábio inferior e língua.  

Da mesma forma que com as outras integrinas aqui estudadas, nenhuma 

correlação estatística pôde ser evidenciada com as variáveis: localização da lesão, 

presença de metástase e grau histológico de malignidade. 

Diferentemente dos nossos resultados, Kosmehl et al (1995) observaram 

aumento de células positivas para a integrina α5β1 em carcinomas epidermóides 

orais com menor grau de diferenciação histológica. No entanto, os autores não 

especificam em seu trabalho como estabeleceram a gradação morfológica tumoral, o 

que impossibilita uma análise comparativa mais fidedigna com nossos resultados. 

Além disso, os autores afirmam ter quantificado o percentual de área tumoral 

positivo para a integrina em questão, o que também corresponde a um procedimento 

metodológico diferente do empregado em nossa pesquisa, o que pode gerar 

resultados diferentes. 

A forte expressão da integrina α5β1 em nossa pesquisa corrobora achados 

em cultura com linhagens de células de carcinoma epidermóide observados por 

Koivisto et al (2000). Segundo esses autores, as integrinas α5β1 e αvβ1, também 

por eles estudadas, mostraram-se importantes para a migração das células malignas 

na fibronectina presente na matriz extracelular, que contribuiria para maior poder de 

migração e invasão dessas células. De fato, sabe-se da necessidade das células 

malignas de se aderirem a proteínas constituintes desta matriz, como a fibronectina, 

por exemplo, para poderem migrar através dela. Shrestha et al (1996) observaram 



                                                                                                                                                                                       

que células de carcinoma epidermóide oral aderiram-se bem a proteínas como a 

fibronectina e a laminina facilitando, sobremaneira, sua migração. 

A elevada expressão da integrina α5β1 por nós observada vem corroborar 

os resultados evidenciados por Miranda (2002), que demonstrou forte expressão da 

fibronectina, principal sítio de ligação na MEC dessa integrina, também no fronte 

invasivo de carcinomas epidermóides de lábio inferior e língua.  

Outra explicação também plausível, é que o aumento da expressão da 

integrina α5β1 verificado em nosso estudo esteja relacionado com a secreção de 

MMPs envolvidas no processo de invasão da neoplasia. Essa sugestão baseia-se 

em resultados publicados por Labat-Robert em 2002, que afirma que a ligação da 

integrina α5β1 à fibronectina aumenta a expressão e secreção de MMPs como as do 

tipo 1, 3 e 9. Esse pensamento também é expresso por Andrade (2003), em seu 

estudo com tumores odontogênicos e germes dentais, onde o aumento da 

expressão dessa integrina foi usado para explicar a invasividade local dos 

ameloblastomas. 

Zhang et al (2004) confirmam, em estudo com linhagens de células de 

carcinomas epidermóides orais, uma correlação entre maior quantidade de 

fibronectina com potencial de sobrevivência nestas células. Acreditamos que para 

esta correlação se estabelecer faz-se necessária também uma forte expressão de 

integrina α5β1, para promover ligação entre as células e esta proteína da MEC, fato 

este bem observado em nossa pesquisa. Portanto, sugerimos que a elevada 

expressão dessa integrina esteja relacionada ao potencial de sobrevivência em 

células de carcinoma epidermóide oral. 

Para realizar migração através de tecidos, as células devem se desprender 

de seus sítios de ancoragem em outras células ou em constituintes da MEC e, para 

isso, devem expressar, em determinados momentos, menor quantidade de 

moléculas de adesão responsáveis por essas ancoragens; no entanto, em outros 

momentos, para migrar através da matriz, as células epiteliais malignas, por 

exemplo, devem aumentar a expressão de moléculas de adesão para ancoragem 

em constituintes da MEC, como a fibronectina e laminina. Além disso, não podemos 

descartar a associação das integrinas com vários outros processos celulares 

envolvidos com o início e a evolução de uma neoplasia maligna. Segundo Thomas, 

Jones e Speight (1997), é possível que integrinas possam atuar no câncer oral 



                                                                                                                                                                                       

modulando a produção de enzimas proteolíticas ocasionando, por conseguinte, 

degradação de proteínas da MEC, facilitando a invasão do tecido conjuntivo. 

Apesar de não termos detectado, com a metodologia aqui empregada, 

correlações significativas entre a expressão das integrinas α2β1, α3β1 e α5β1 e o 

sítio anatômico e escore de malignidade do carcinoma epidermóide, acreditamos 

que essas proteínas desempenham papel fundamental em diversas etapas da 

carcinogênese oral. No entanto, a complexidade no entendimento das variadas 

propriedades dessas integrinas na dependência das necessidades tumorais e mais o 

fato de as divergências nos resultados de diferentes estudos avaliando a imuno-

expressão das mesmas nos leva a sugerir que, através desta metodologia, não é 

prudente emitir alguma afirmação relacionando a expressão dessas moléculas de 

adesão como indicador de prognóstico em carcinomas epidermóides de lábio inferior 

e língua. Talvez o desenvolvimento de pesquisas cujas diferentes metodologias 

busquem o entendimento de parâmetros capazes de melhor definir o que acontece 

em nível molecular nos vários momentos de desenvolvimento das neoplasias 

malignas, bem como na resposta do hospedeiro frente a essas alterações, possa no 

futuro contribuir para o conhecimento pretendido em nossa proposição.  
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7 - CONCLUSÕES 

Através dos procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta pesquisa, 

conclui-se que: 

1. A imunorreatividade das integrinas α2β1, α3β1 e α5β1 em carcinomas 

epidermóides de lábio inferior e língua mostra um padrão marcadamente 

difuso, granular e citoplasmático, com tendência a uma marcação mais 

intensa da integrina α5β1 e redução na expressão da α3β1. 

2. A análise estatística não revelou diferenças nem correlações 

significativas entre a imuno-expressão das integrinas α2β1, α3β1 e α5β1 

nos sítios anatômicos estudados, nem nos diferentes escores de 

malignidade histológica no “front” de invasão de carcinomas epidermóides 

de lábio inferior e língua. 

3. Os achados deste estudo sugerem ampla participação das integrinas 

α2β1, α3β1 e α5β1 na carcinogênese oral; no entanto, a participação 

dessas proteínas nas etapas da tumorigênese, associada à complexa 

variedade de expressão relatada em numerosos estudos, nos impedem de, 

através da metodologia empregada, estabelecer correlações entre a 

expressão dessas moléculas com um único processo do desenvolvimento 

do carcinoma epidermóide. 
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Figura 1. Carcinoma epidermóide: (A) Visão geral 

ilustrando o front invasivo tumoral; (B e C) Diferentes 

padrões de invasão (H/E-100x)
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Figura 2. Carcinoma epidermóide - (A, B e C) –

Parâmetros analisados: grau de ceratinização, 

pleomorfismo nuclear e intensidade do infiltrado 

inflamatório (H/E-200x)
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Figura 3. Imuno-expressão da integrina 2 1 em 

carcinoma epidermóide oral. (A, B e C) Marcação difusa, 

granular e citoplasmática em ninhos tumorais no front de 

invasão (SABC-100x)
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Figura 4. Imunomarcação da integrina 3 1 em carcinoma 

epidermóide oral. (A): Marcação difusa nas células 

parenquimatosas (SABC-100x). (B e C): Detalhe da 

marcação granular e citoplasmática desta integrina (SABC, 

200x)
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Figura 5. Imunomarcação da integrina 5 1 em carcinoma 

epidermóide oral. (A): Padrão de distribuição difuso em 

células parenquimatosas (SABC, 100X); (B e C): Detalhe 

da marcação predominantemente citoplasmática e 

granular (SABC, 200x)
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