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RESUMO 

A progressão dos carcinomas epidermóides orais (CEOs) parece sofrer influência de 

fatores relacionados ao hospedeiro, como a resposta imunológica local e sistêmica, as quais 

parecem ser essenciais para a defesa anti-neoplásica. O presente estudo teve por objetivo analisar 

a imunidade local em 30 casos de CEs de língua e 20 de lábio inferior, através do método da 

imuno-histoquímica, utilizando os anticorpos anti-CD3, -CD4, -CD8, -CD25 e -ζ (zeta), 

comparando a imunomarcação em ambas as localizações, com a intensidade de infiltrado 

inflamatório no front de invasão e com presença ou não de metástase. A razão de células 

CD4/CD8+ foi calculada para cada caso e associada com as variáveis mencionadas, sendo a 

intensidade do infiltrado inflamatório comparada também com a localização anatômica e 

metástase e para isso os casos foram agrupados em duas categorias (infiltrado escasso ou ausente 

– E/A e infiltrado intenso ou moderado – I/M), sendo encontrado 10 casos na categoria E/A e 40 

na categoria I/M. Aplicado o teste exato de Fisher não verificamos associação significativa destes 

grupos com o sítio anatômico ou com metástase. Em relação à imunomarcação, a contagem das 

células CD3+, CD4+, CD8+ e CD25+ foi maior nos CEs de lábio inferior e sem metástase, 

enquanto que o anti-ζ foi mais expresso apenas nos casos sem metástase. Através da análise 

estatística verificou-se que os anticorpos anti-CD3, anti-CD8 e anti-CD25 exibiram associação 

significativa positiva com o infiltrado inflamatório (p=0.023, p=0.002 e p=0.030, 

respectivamente); e os anticorpos anti-CD8 a anti-CD25 estiveram associados de forma positiva 

com a localização anatômica, ambos com valores de p=0.004, estando estes mais presentes nos 

CEs de lábio inferior. A razão CD4/CD8 não exibiu associação significativa com metástase nem 

com localização anatômica. Concluímos que o padrão infiltrado inflamatório da gradação 

histológica de malignidade de Bryne (1998) não constituiu um indicador de agressividade nos 

CEs de língua e lábio inferior analisados, e que o comportamento clínico dos CEs estudados 

esteve relacionado em parte ao perfil imuno-histoquímico do infiltrado inflamatório presente no 

front de invasão tumoral. 

PALAVRAS-CHAVE: Carcinoma epidermóide de língua. Carcinoma epidermóide de lábio 

inferior. metástase. Infiltrado inflamatório. Imuno-histoquímica. 



Abstract 



ABSTRACT 

The progression of the oral squamous cells carcinomas (OSCCs) seems to suffer influence 

from related factors to the host, as local and systemic immunologic response, which are essential 

to the antineoplasic defenses. The purpose of this study was evaluate the local immunity in 30 

tongue and 20 lower lip SCC by immunohistochemistry method, utilizing antibodies anti-CD3, -

CD4, -CD8, -CD25 e -ζ (zeta), which immunoexpressions were compared considering the 

anatomical localization, the intensity of the inflammatory infiltrate into the front of invasion and 

metastases. The CD4/CD8+ ratio was calculated for each case and associate with the mentioned 

variable, being the intensity of the inflammatory infiltrated also compared with the anatomical 

localization and metastase and for this the cases had been grouped in two categories: (n = 10) – 

absent/scarce inflammatory infiltrate; and (n = 40) – moderate/intense infiltrate. Fisher´s exact 

test was performed (α = 0.05) and it was not observed any significant correlation between these 

groups with anatomical sites and metastases. With regard to the immunoexpression, the CD3+, 

CD4+, CD8+ and CD25+ cells count was higher in the lower lip SCCs while the anti-ζ

immunomarcation was more evident in the non metastatic cases. Through the statistical analyses, 

it was verified that the CD3 exhibited positive-significant correlation with the inflammatory 

infiltrate (p = 0.023). Furthermore, antibodies against CD8 and CD25 cells were also 

significantly correlated with the inflammatory infiltrate (p = 0.002 and 0.030, respectively) and 

with the anatomical site (p = 0.004 and p = 0.004) mainly in the lower lip SCCs. CD4/CD8 ratio 

did not show significant association with metastase nor with anatomical localization. We 

conclude that the inflammatory infiltrated of the Bryne’s (1998) system did not constitute an 

indicator of aggressiveness in the tongue and lower lip SCCs analyzed and that clinical behavior 

of the SCCs studied was related in part to the immunohistochemical profile of infiltrated the 

inflammatory present in tumoral invasion front. 

KEYWORDS: Tongue squamous cells carcinoma. Lower lip. Squamous cells carcinoma. 

Metastasis. Inflammatory infiltrate. Immunohistochemistry. 
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Introdução 



1 INTRODUÇÃO 

Os tumores malignos de cabeça e pescoço correspondem a 10% de todas as neoplasias 

humanas. Acometem aproximadamente 40.000 pessoas anualmente (MILLER et al, 2003) e são 

responsáveis por 3% das mortes relacionadas ao câncer no ocidente e 40% na Índia e Sri-Lanka 

(GANNOT et al, 2004). O câncer oral é o oitavo tipo de câncer mais comum do mundo, havendo 

diferenças de incidência dependendo da localização geográfica (MASSANO et al, 2006). Este é 

representado em 90 a 95% dos casos pelo carcinoma epidermóide (CE) (CHOI et al, 2006; 

HARDISSON, 2003).  

O CEO exibe elevadas taxas de mortalidade, mesmo com o avanço das modalidades 

terapêuticas nos últimos 10 anos, o que se atribui principalmente à resposta variada ao tratamento 

e a falha no diagnóstico precoce (BHATTACHARYYA; NAYAK, 2005; CHOI et al, 2006). O 

grau histológico de malignidade, tamanho da lesão, comprometimento dos tecidos vizinhos, 

presença de metástase no momento do diagnóstico e localização anatômica do tumor, podem ser 

considerados como indicadores de agressividade desta neoplasia (BRYNE, 1998; KADEMANI et 

al., 2005; MASSANO et al, 2006). 

Atualmente a avaliação do prognóstico e o planejamento da terapêutica para os CEOs 

baseiam-se principalmente no estadiamento clínico (TNM). Entretanto, algumas pesquisas têm 

sido realizadas objetivando buscar mais ferramentas indicadoras de agressividade para esta 

neoplasia, com o intuito de aperfeiçoar o tratamento e consequentemente aumentar a sobrevida 

dos pacientes acometidos. Têm-se buscado também, desde o início do século XX, parâmetros 

morfológicos presentes no espécime biopsiado para que o patologista possa fornecer ao 

oncologista informações acerca do comportamento biológico do tumor, já que os aspectos 

morfológicos podem revelar importantes relações entre o tumor e o hospedeiro. 

Muito embora as características das células neoplásicas estejam relacionadas com a 

progressão tumoral, não se pode descartar o papel do hospedeiro neste processo, pois a reação 

imunológica é essencial para a resposta do hospedeiro contra a neoplasia. Esta relação se 

constitui em um dos parâmetros sugeridos por Bryne (1998) em seu sistema de gradação 

histológica de malignidade, denominado front de invasão, representado pela avaliação da 

intensidade do infiltrado inflamatório, bem como pelo padrão de invasão. 



O papel do sistema imunológico na progressão do câncer ainda é pouco compreendido. É 

relatado que algumas células imunocompetentes são responsáveis por tentar destruir as células 

tumorais, mas também algumas destas podem estar presentes no front de invasão, inibindo a 

resposta imunológica ou produzindo fatores angiogênicos importantes para progressão da 

neoplasia. 

Apesar da resposta imunológica anti-tumoral poder exercer um importante papel no 

prognóstico em pacientes com câncer, ainda são poucos os parâmetros imunológicos 

estabelecidos na determinação da sobrevida destes. 

Para que haja o aperfeiçoamento e o surgimento de novas modalidades terapêuticas, se faz 

necessário o conhecimento dos eventos responsáveis pela defesa do hospedeiro, pois avanços no 

monitoramento das respostas imunológicas e o uso da imunoterapia podem ser capazes de regular 

e aperfeiçoar as defesas anti-tumorais. Assim, constitui objetivo desta pesquisa analisar a resposta 

imunológica local em uma série de casos de CEs de língua e lábio inferior, estabelecendo uma 

análise comparativa desta resposta em ambas as localizações, com a presença de metástases, 

visando trazer informações que possam contribuir para utilização da imunoterapia no tratamento 

destas neoplasias.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CARCINOMA EPIDERMÓIDE – CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS, FATORES 

ETIOLÓGICOS E ASPECTOS MORFOLÓGICOS

O câncer oral acomete aproximadamente 7% da população mundial, ocupando o Brasil o 

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

brasileiros localizam-se na boca (INCA, 2006). Para Wunch-Filho (2002), houve um aumento na 

taxa de mortalidade no Brasil nos últimos anos, variando entre as regiões do país, sendo esta mais 

alta nos homens do que nas mulheres. Howell et al (2003) e Massano et al (2006) relataram que 

essa incidência varia também de acordo com a localização geográfica, sítio anatômico, raça, 

idade e sexo do paciente. 

Segundo Jhonson et al (2005), em 2000 cerca de 389.650 novos casos de carcinoma 

epidermóide surgiram no mundo, sendo 266.672 para cavidade oral e 122.978 em orofaringe, 

representando aproximadamente 5% de todos os cânceres em homens e 2% em mulheres. 

Com uma considerável freqüência entre os tumores malignos da cavidade oral (mais de 

90%), o carcinoma epidermóide (CE) é caracterizado por uma desordem proliferativa de células 

da camada espinhosa do epitélio, que expressam graus variados de similaridade com suas células 

de origem (DANTAS et al, 2003; NEVILLE et al, 2004). 

Dados epidemiológicos em relação ao CEO têm revelado haver maior acometimento em 

indivíduos do sexo masculino, principalmente acima dos cinqüenta anos de idade (GERVÁSIO et 

al, 2001; KERDPON; SRIPLUNG, 2001). Conforme citaram O’Regan et al (2006), nos últimos 

40 anos houve um aumento na incidência do CEO em mulheres jovens, com idade inferior a 40 

anos.  

Schantz e Yu (2002) relataram que o CEO geralmente ocorre em homens entre a 6ª e 8ª 

décadas de vida, sendo a incidência em pacientes mais jovens do que 40 anos de 0.4 a 3.9%, 

havendo nestes casos uma maior agressividade da neoplasia e um pior prognóstico. Em uma 

análise de 529 pacientes com CEO, Sasaki et al (2005) reportaram que o prognóstico em 

pacientes mais jovens não difere daqueles que acometem pacientes mais velhos, encontrando em 

sua pesquisa que o estágio clínico e o padrão de invasão foram os melhores indicadores de 

prognóstico.  



Esta neoplasia ocorre principalmente na língua e lábios, podendo afetar outros sítios como 

assoalho, mucosa jugal, gengiva e palato (KERDPON, SRIPLUNG, 2001; MAGRINI et al, 

2000). Estudando uma série de 2.440 casos de carcinomas epidermóides orais, Santana e Rocha 

(1999) verificaram que a localização anatômica mais freqüente foi a língua seguida pelo palato 

duro e mole, com 34,2% dos casos ocorrendo em homens e 29,2% em mulheres. Na amostra de 

120 casos, estudada por Costa et al (2002) os sítios anatômicos mais envolvidos foram o lábio 

inferior, totalizando 31,67% dos casos, seguido pela língua com 28,34% dos casos. 

Na Índia, a mucosa jugal é a localização mais afetada em decorrência do hábito de mascar 

produtos derivados do tabaco (GHOSHAL et al., 2006). 

O CEO pode manifestar-se clinicamente de várias formas, incluindo, leucoplásicas, 

eritroplásicas, eritroleucoplásicas ou ulceradas, assim como três padrões de crescimento: 

exofítico, endofítico e verrucoso. Sua etiologia é complexa pelo fato de ter caráter multifatorial. 

Diversos fatores intrínsecos tais como alterações genéticas, deficiências nutricionais e 

imunossupressão, e fatores extrínsecos como radiação solar, tabaco, álcool e alguns vírus têm 

sido apontados dentre os agentes relacionados a sua etiopatogenia (CAMPISI et al, 2006; 

NAGPAL, BIBHU, 2003). Para Neville et al (2004) não há um fator causador isolado claramente 

definido ou aceito, mas tanto fatores extrínsecos quanto intrínsecos podem estar em atividade, 

sendo provavelmente necessário que mais de um fator seja responsável pelo desenvolvimento da 

referida neoplasia. 

Segundo Wunsch-Filho e Gattás (2001), o desenvolvimento de vários tipos de câncer, nos 

seres humanos, está associado à exposição a carcinógenos, principalmente aos ambientais. Os 

agentes físicos, químicos e biológicos podem lesar o ácido desoxirribonucléico (DNA) nuclear, 

produzindo mutações, quebras cromossômicas e outras alterações do material genético, 

acarretando na transformação maligna da célula. 

Dentre os fatores extrínsecos relacionados com o surgimento do CEO pode-se citar o 

fumo e o álcool, os quais representam os fatores mais significativos na etiologia do câncer oral. O 

tabaco, fumado ou mascado, pode atuar isoladamente ou em sinergismo com o álcool, havendo 

um maior risco a depender da quantidade de ambos e do tempo de uso, bem como da utilização 

destes em conjunto (GHOSHAL et al., 2006; GREENWOOD et al, 2003). 

Nos estudos de Schmidt et al (2004) foi verificado que 1/3 dos pacientes de sua amostra 

acometida por CEO nunca fumaram. Porém, nesse mesmo estudo eles encontraram uma forte 



associação do hábito de fumar com desenvolvimento desta neoplasia em assoalho de boca e 

região póstero-lateral de língua, sendo a porcentagem de fumantes significativamente mais baixa 

para os carcinomas situados em gengiva. Segundo O’Regan et al (2006), 41% dos CEOs podem 

estar relacionados ao hábito de fumar. Nas pesquisas de Brouha et al (2003) foi encontrado que 

tumores em estágios avançados (T4) estavam significativamente relacionados a fumantes e 

etilistas crônicos. 

De acordo com Goldenberg et al (2004), apesar do uso crônico do tabaco fumado e do 

consumo do álcool serem fatores de risco bem estabelecidos para o desenvolvimento do CEO, 

existem vários outros hábitos culturais menos vistos no ocidente, mas que constituem também  

fatores de risco para o surgimento desta neoplasia, que elevam sua incidência em países da Ásia e 

África, citando-se o tabaco mascado, areca nut, além do hábito de beber mate. 

No tocante ao álcool, ainda está pouco claro seu papel na atuação de forma isolada no 

desenvolvimento do CEO. Segundo relataram Viswanathan e Wilson (2004), a ingestão de álcool 

permanece como um fator de risco secundário ao fumo para o desenvolvimento de cânceres em 

cabeça e pescoço, apesar do aumento na incidência desta neoplasia em vários países, possuir 

relação com o aumento no consumo de álcool, sugerindo também que o aumento da incidência 

em mulheres também está relacionado com este fato. 

A exposição excessiva ou à longo prazo ao componente ultravioleta da radiação solar está 

relacionada ao desenvolvimento do CE de lábio inferior, acometendo principalmente agricultores 

e pessoas de pele clara (NEVILLE et al, 2004). 

A relação do HPV com o desenvolvimento do CEO foi sugerida primeiramente por 

Syrjänen et al em 1983, mas ainda não está completamente esclarecida, devido à divergência nos 

diversos estudos presentes na literatura. Miller e Johnstone (2001) sugeriram que a infecção oral 

por HPV (vírus comprovadamente envolvido no câncer de cérvix uterino) pode ter papel 

significativo na carcinogênese e progressão do câncer, atuando como fator de risco independente 

para o carcinoma epidermóide oral, enquanto Zhang et al (2004) reportaram que este vírus pode 

ser apenas um co-fator no processo da carcinogênese oral. 

Conforme dados constantes no INCA (2006), as deficiências nutricionais causadas por 

defeitos na metabolização ou por carência nutricional, podem ocasionar alterações epiteliais, 

tornando a mucosa da boca mais suscetível aos agentes causadores do câncer. A carência de 

antioxidantes e dietas inadequadas funcionariam como fontes de radicais livres que seriam 



responsáveis por alterações no DNA celular, tornando-o mais vulnerável ao desenvolvimento da 

neoplasia oral. 

O’Regan et al (2006) relataram que o CEO em pessoas mais jovens pode estar relacionado 

ao uso de drogas, infecções virais, práticas sexuais e dieta, já que muitos destes pacientes não 

relatam hábito de fumar. Segundo Miller et al (2003), idade avançada, imunodeficiências, 

infecção pelo HPV 16 e 18 aumentam o risco para o desenvolvimento do CEO. 

Muito embora aproximadamente 95% dos cânceres situados em cabeça e pescoço sejam 

CEs e tenham características morfológicas semelhantes, o comportamento clínico para os 

localizados na cavidade oral é distinto, quando comparados a outros sítios da região de cabeça e 

pescoço (SCHIMIDT et al, 2004). Estes geralmente são mais agressivos devido ao elevado 

potencial de desenvolvimento de metástases regionais e altas taxas de recorrência. 

Hoffmann et al (2005) relataram que a maioria dos pacientes portadores de CEOs são 

diagnosticados com a doença em estágio avançado, exibindo grandes lesões primárias, bem como 

metástases em linfonodos regionais no momento do diagnóstico, o que contribui para o 

prognóstico reservado desta neoplasia. 

Conforme citações de Börjesson et al (2004), cerca de 1/3 dos pacientes portadores de 

CEO exibem estágios clínicos I e II, enquanto que 2/3 são diagnosticados nos estágios III e IV, 

havendo um padrão diferente de disseminação e de possibilidade de desenvolver metástase, 

influenciada também pela localização anatômica do tumor. A taxa de sobrevivência para tumores 

pequenos é de 80% e para os de estágio IV é de 30% conforme citaram McGurck et al (2005). 

Em tal afirmativa encontram-se explicações para as elevadas taxas de mortalidade encontradas 

nestes tumores. 

Segundo relatos de Choi et al (2006) a taxa de sobrevivência de 5 anos é somente de 35 a 

50% para os pacientes acometidos pelo CEO, o que pode estar relacionado a falha na resposta ao 

tratamento, apresentação tardia das lesões e falta de marcadores fidedignos para a detecção 

precoce, tornando esta neoplasia uma das mais difíceis de estabelecer controle.

Várias pesquisas constantes na literatura pertinente apontam fatores clínicos, 

morfológicos, imuno-histoquímicos e moleculares relacionados ao comportamento biológico do 

CEO. 

Segundo Lim et al. (2004) e Kademani et al (2005), a presença de metástases em 

linfonodos regionais constitui o principal indicador de prognóstico para os CE de cabeça e 



pescoço. A sobrevivência pode diminuir mais de 50% e a probabilidade do desenvolvimento de 

metástase à distância pode aumentar quando há comprometimento dos linfonodos cervicais. Estes 

autores revelaram também que o TNM fornece um real valor prognóstico, porque lesões 

tipicamente classificadas nos estágios I e II são associadas com o risco de desenvolver metástase 

em 10 e 30% respectivamente, enquanto que lesões classificadas em III e IV exibem risco 

significativamente maior para seu surgimento.  

Tal estadiamento clínico, TNM, constitui a forma de comunicação para planejamento do 

tratamento nos centros oncológicos do mundo e tem sido universalmente aceito como indicador 

de agressividade dos CEOs. Esse sistema exibe muitas qualidades, pois segundo Costa et al 

(2005) e Choi et al (2006) avalia características fundamentais do câncer como extensão local, 

disseminação regional e metástases à distância. Segundo relataram Amar et al (2003), a doença 

em estágio avançado é definida pela presença de tumor primário extenso (> 4cm), presença de 

metástases à distância, os quais configuram os estágios clínicos III e IV. 

Um outro fator relacionado também ao comportamento biológico do CEO é a localização 

anatômica. Encontra-se relatado na literatura que CEs localizados nos lábios são mais facilmente 

perceptíveis pelo paciente, favorecendo uma intervenção mais precoce, ao passo que em áreas 

mais internas como a língua, este é menos visualizado, comprometendo conseqüentemente o 

prognóstico. Tal fato foi constatado nas pesquisas de Costa et al (2002), os quais verificaram que 

carcinomas localizados em língua e assoalho bucal eram relacionados com estadiamento clínico 

mais avançado. Miranda (2002) também verificou em sua amostra que a maioria dos CE situados 

em língua eram graduados morfologicamente em alto grau de malignidade, enquanto que os de 

lábio inferior eram de baixo grau de malignidade. 

Amaral et al (2004) encontraram que CEs de língua e assoalho mesmo em estágios 

iniciais com infiltração muscular mostram elevada probabilidade de desenvolver metástases 

ocultas e baixas taxas de sobrevivência. 

Apesar de existirem vários parâmetros clínicos relacionados à agressividade do CEO 

como citado anteriormente, muitos aspectos ainda são desconhecidos no tocante a progressão e 

comportamento clínico desta neoplasia, principalmente em relação às características 

morfológicas, já que ainda é controverso se estas podem ou não ser utilizadas como indicadoras 

de agressividade. 



Arany et al (1998) citaram que o prognóstico dos carcinomas de cabeça e pescoço é 

geralmente pobre, o qual pode estar relacionado à falhas na imunidade celular, pois as respostas 

imunes mediadas por células são importantes ferramentas do hospedeiro na defesa contra 

antígenos tumorais, principalmente através do recrutamento dos linfócitos T (LT) e macrófagos. 

Neste contexto, Sheu et al (1999) apontaram que o escape ao sistema imunológico por parte das 

células neoplásicas está relacionado à rápida progressão dos cânceres humanos e dessa forma, as 

respostas imunológicas anti-tumorais são importantes para impedir a disseminação neoplásica. 

Chen et al (1999) associaram o aumento no crescimento, surgimento de metástases e 

diminuição da sobrevivência em CEs de cabeça e pescoço a alterações na imunidade do 

hospedeiro, inflamação e angiogênese.  

Segundo Kurokawa et al (2005) as características histológicas da neoplasia são 

importantes porque podem refletir a relação imunológica entre o tumor e o hospedeiro. 

Atualmente encontram-se na literatura diversos sistemas de gradação histológica de malignidade 

(SGHM) para os CEs, objetivando fornecer subsídios morfológicos para uma interpretação 

quanto à agressividade tumoral. 

No tocante a este fato, pode ser citado desde a classificação de Broders (1920), baseada na 

proporção de células diferenciadas a qual foi a primeira a ser publicada, passando por Jakobssom 

et al (1973), Wahi (1971), Anneroth, Batsakis e Luna (1987) até uma das mais atuais como a 

proposta por Bryne (1989) e aperfeiçoada por ela em 1998. 

No sistema proposto por Bryne (1989) denominado “padrão de invasão” a autora sugeriu 

que as células presentes na área do front de invasão tumoral exibem diferentes características 

moleculares quando comparadas com as áreas superficiais do tumor, sendo esta uma importante 

região para determinação do prognóstico. Tal sistema é baseado nas características de células 

neoplásicas (grau de ceratinização e pleomorfismo celular), além da resposta do hospedeiro 

(padrão de invasão e infiltrado inflamatório). 

São afirmativas desta autora que o aumento na proliferação, diminuição da apoptose e 

perda da adesão célula/célula se constituem em características inerentes à célula maligna, porém 

em adição a essas características, interações entre o tumor e o hospedeiro na área do front de 

invasão, são cruciais para disseminação da neoplasia. 

A correlação deste SGHM com o prognóstico já foi verificada em algumas pesquisas 

como nas de Sawair et al (2003), Kurokawa et al (2005) e Costa et al (2005). Os primeiros 



autores referiram que a análise do front de invasão correlaciona-se diretamente com o 

desenvolvimento de metástases para linfonodos regionais em CEO, já que em sua pesquisa foi 

verificado que tumores que invadem em pequenos grupos celulares mostram uma maior 

tendência a metastatizar. 

Segundo Costa et al (2005), a gradação histológica das partes mais profundas do tumor 

influencia diretamente na sobrevida do paciente, pelo fato das células neoplásicas nesse local 

mostrarem-se indiferenciadas quando comparadas às de outras regiões do tumor, podendo 

constituir-se em grande valor prognóstico. 

Muito embora tenha havido um considerável progresso no tratamento dos CEOs, como na 

cirurgia radioterapia e quimioterapia, a sobrevida para esses pacientes ainda é baixa, conforme 

anteriormente mencionado. Recentes pesquisas têm focalizado a introdução de novas 

modalidades terapêuticas como as imunoterapias, pois segundo Reichart et al (1998) e Whiteside 

(2002) existem interações entre o tumor e o hospedeiro, já que estas neoplasias localizam-se nas 

superfícies mucosas, sendo circundadas pos células inflamatórias, as quais podem encontrar-se 

associadas a progressão tumoral, sendo necessário um melhor conhecimento das interações entre  

tumor e o hospedeiro para que haja o aperfeiçoamento do tratamento imunoterápico.  

2.2 IMUNIDADE AOS TUMORES 

 O crescimento tumoral é determinado pela capacidade proliferativa e de invasão aos 

tecidos no hospedeiro pelas. O crescimento progressivo de tais células acarreta no 

desenvolvimento do câncer. Para curá-lo se faz necessária remoção ou destruição de todas as 

células malignas (ABBAS; LICHTMAN, 2005).  

O desenvolvimento neoplásico se constitui no produto de várias interações funcionais, 

entre fatores genéticos, oncogênicos e resposta imunológica (TUCCI et al, 1998). 

Conforme relatos de Wong et al (2006), a tumorigênese é um processo que envolve 

múltiplas mutações genéticas, as quais interferem no ciclo e proliferação celular, reportando 

ainda que neste processo a evasão das células tumorais à ação do sistema imunológico através da 

produção de citocinas imunossupressoras constitui uma importante razão para a realização de 

pesquisas sobre a ação do sistema imunológico em CEOs. 



Segundo Janeway et al (2007), abordagens imunológicas ao tratamento do câncer vêm 

sendo pesquisadas, já que é pertinente tentar destruir as células neoplásicas sem causar grandes 

seqüelas ao paciente, pois, a resposta imunológica pode ser considerada como um importante 

fator na sobrevivência de pacientes com câncer (PRECIADO; MATAS; ADAMS, 2002). Dessa 

forma, a possibilidade de que os cânceres possam ser erradicados pelas respostas imunes 

específicas tem constituído objetivo para o desenvolvimento de várias pesquisas no campo da 

imunologia tumoral. 

O conceito de vigilância imune, postulado por Macfarlane Burnet em 1950, diz que uma 

das funções do sistema imune é reconhecer e destruir os clones de células transformadas, antes 

que elas se desenvolvam em tumores e de matar os tumores formados. Porém, a importância 

desta vigilância tem sido posta em dúvida, pois seu papel pode variar em diversos tumores, pelo 

fato da mesma não reagir frente a muitas neoplasias (ABBAS; LICHTMAN, 2005).   

Nos relatos de Kerrebijn et al (1996) consta que pacientes com CEs de cabeça e pescoço 

podem estar imunologicamente comprometidos e mostram déficits em sua imunidade celular, 

incluindo, alterações na quimiotaxia dos monócitos e defeitos na interação das células 

apresentadoras de antígenos (APCs) com os linfócitos T (LTs). Tais defeitos contribuem para o 

crescimento neoplásico, pelo fato da defesa do hospedeiro ser importante contra progressão das 

neoplasias. 

A defesa contra tumores inclui o reconhecimento e a apresentação de antígenos 

associados às células tumorais pelas APCs distribuídas por todo o corpo aos linfócitos, induzindo 

uma resposta imunológica específica (TUCCI et al, 1998). As APCs são definindas por Abbas e 

Lichtman (2005) como células que exibem peptídeos associadas ao complexo de 

histocompatibilidade principal (MHC). Estas apresentam os antígenos aos LTs virgens durante a 

fase do reconhecimento das repostas imunes. Como exemplo de APCs, tais autores citaram 

células dendríticas (CD), fagócitos mononucleares e linfócitos B (LB). 

Os antígenos tumorais constituem peptídeos das células neoplásicas que são apresentados 

às células T pelas APCs. Teoricamente esses antígenos tumorais usualmente expostos na 

superfície das células normais (JANEWAY et al, 2007). 

Segundo Abbas e Lichtman (2005), os tumores devem expressar antígenos que são 

reconhecidos como estranhos pelo sistema imune do hospedeiro. Dentre os antígenos tumorais 

existem aqueles que são expressos nas células tumorais e não nas células normais, classificados 



como antígenos específicos do tumor (TSAs). Alguns destes são exclusivos de tumores 

individuais, enquanto que outros são partilhados entre tumores do mesmo tipo. Ainda tem os 

antígenos tumorais que também estão presentes nas células normais, cuja expressão é aberrante 

ou desregulada nos tumores, classificados como antígenos associados a tumores  (TAAs). 

Tais antígenos tumorais podem ser classificados ainda com base em sua estrutura 

molecular e fonte, podendo ser citados como exemplo, produtos de oncogenes mutados e de 

genes supressores de tumores, produtos de outros genes mutados, proteínas celulares normais 

expressas de forma aberrante, antígenos tumorais codificados por genomas de vírus oncogênicos, 

antígenos oncofetais, antígenos glicolipídicos e glicoproteínas alteradas, além de antígenos 

específicos de tecidos (ABBAS; LICHTMAN, 2005; HOFFMANN; BIER; WHITESIDE 2004) 

Para Hoffmann, Bier e Whiteside (2004), o sucesso da imunoterapia para pacientes 

portadores de carcinomas de cabeça e pescoço é dependente da identificação dos antígenos 

associados às células tumorais, os quais são expressos em conseqüência da transformação 

oncogênica.  

Mecanismos efetores responsáveis pela destruição das células neoplásicas têm sido alvo 

de várias pesquisas. Tanto a imunidade celular como a humoral parecem ser capazes de destruir 

células tumorais. Segundo Ferris (2004), apesar das respostas imunológicas anti-tumorais 

envolverem muitos elementos do sistema imunológico, além de várias moléculas produzidas 

pelas células tumorais, os LTs continuam sendo considerados células críticas neste processo. 

Neste contexto, os LTCD8 parecem desempenhar um papel chave na fase efetora dessa resposta e 

os LTCD4 fornecem citocinas essenciais para indução e manutenção da resposta, além do 

estabelecimento da memória imunológica. 

Os LTs representam duas subpopulações celulares distintas, que se diferenciam com base 

na sua atividade funcional, desempenhando funções imunoregulatórias opostas e expressão de 

diferentes proteínas de membrana. São eles os LTCD4+ (auxiliares) e LTCD8+ (citotóxico), os 

quais expressam em sua superfície as moléculas CD4 e CD8 respectivamente que podem ser 

identificados em sangue periférico ou tecidos, utilizando-se anticorpos monoclonais anti-CD4 e 

anti-CD8 (ABBAS; LICHTMAN, 2005). 

Na resposta imunológica mediada por LTs (imunidade celular), o reconhecimento 

antigênico por tais células ocorre através de um receptor presente em sua superfície, denominado 

TCR (receptor de célula T), associado a moléculas transmembranas designadas CD3 e ζ (zeta), as 



quais traduzem a ligação extracelular com o antígeno em sinais ativadores para o interior da 

célula (ABBAS; LICHTMAN, 2005; JANEWAY et al., 2007).  

Segundo D’Oro et al (2002), após a ligação dos peptídeos ao TCR, ocorre uma série de 

mudanças nas proteínas que formam o TCR, bem como em outras proteínas de membrana, com 

conseqüente ativação de sinalizações intracelulares e mudanças no perfil transcricional dos genes 

presentes nos LTs. Estes autores reportam ainda que o complexo TCR encontra-se formado pelo 

heterodímero TCR (cadeias α e β), pela proteína CD3 (proteínas γ,δ e ε), além de um dímero ζ o 

qual traduz o sinal através da membrana celular, sendo todas estas importantes na completa 

ativação destas células. Tal dímero parece regular a expressão do TCR na superfície dos LTs, 

baseado no fato de que seu domínio intra-citoplasmático contém seqüências específicas que 

estabilizam o receptor TCR na superfície celular (ATKINSON et al., 2003; BOLLIGER; 

JOHANSSON; PALMER, 1997; LaGRUTA et al., 2004). 

Os LTs podem ser identificados por uma variedade de proteínas de membrana, tais como 

CD3 (presente na superfície de toda a população linfocitária do tipo T), CD4 e CD8 (presentes na 

superfície de subpopulações específicas de LTs, auxiliar e citotóxicos, respectivamente), além do 

CD25, o qual pode ser identificado através do anticorpo monoclonal anti-CD25 que reconhece a 

subunidade α do receptor da IL-2 (interleucina-2), expresso não somente na superfície dos LBs 

ativos como também dos LTs e células NK (natural killer) em ativação, de acordo com Weiss et 

al (1993).                   

 O domínio ζ, constitui uma proteína de 16kDa com uma curta região extracelular, uma 

região transmembrana e uma longa cauda citoplasmática, a qual contém quatro imunoreceptores 

conhecidos como ITAMs. (D’ÓRO et al., 2002; WHITESIDE, 2004). 

 A capacidade do domínio ζ e componentes do CD3 traduzirem sinais ocorre em 

decorrência da presença de uma seqüência de proteínas localizadas em sua porção terminal 

denominadas imunorreceptor com motivo baseado em tirosina (ITAM), as quais sofrem 

fosforilação, conduzindo a sinalização até o núcleo dos LTs (SHORES; LOVE, 1997). 

Segundo Chambers e Allison (1997) a completa ativação dos LTs requer tanto o 

reconhecimento do peptídeo como um segundo sinal co-estimulatório fornecido pela ligação do 

CD28 presente nos LTs ao B7-1 ou B7-2 nas APCs. Homóloga ao CD28 têm-se a proteína 

CTLA-4, a qual é expressa somente quando há necessidade de haver o término da resposta 

imunológica (ABBAS; LICHTMAN 2005; KRUMMEL; ALLISON, 1995).  



Sabel et al (2005), relataram que os tumores humanos expressam antígenos que quando 

processados no interior das APCs podem ativar LTCD4+ ou LTCD8+, dependendo da via do 

processamento para desencadear uma resposta imunológica, citando também que o controle do 

tumor depende tanto da magnitude da resposta imunológica inicial que é gerada, como da sua 

capacidade de sustentar tal resposta por um período prolongado. 

 Para que haja a ativação e expansão de clones de LTCs específicos, os peptídeos 

antigênicos têm que ser apresentados às células T virgens, por uma APC exibindo moléculas co-

estimulatórias essenciais para este processo. Em seguida a ativação vai haver a proliferação e 

diferenciação dos LTs funcionais através da liberação de IL-2 em conseqüência da interação entre 

as moléculas co-estimulatórias presentes tanto nos LTs como nas APCs (KACANI et al, 2003; 

THOMAS et al, 2004). 

 A referida interleucina age ativando diretamente os linfócitos e na manutenção da sua 

proliferação. Nos relatos de Hoffmann, Bier e Whiteside (2004) consta que a mesma é capaz de 

inibir o crescimento de CEs de cabeça e pescoço. A diminuição no tamanho do tumor foi 

verificado por Whiteside et al (1993) através da injeção intralesional de IL-2 em tumores de 

camundongos. 

Várias descobertas importantes no tocante a ativação e regulação dos LTs têm fornecido 

indícios para o desenvolvimento de novas terapias com objetivo de prolongar a resposta 

imunológica mediada por estas células. 

Conforme Abbas e Lichtman (2005), o principal mecanismo de defesa anti-tumoral é a 

morte das células neoplásicas pelos linfócitos T CD8+ (LTCD8+), também conhecidos como 

linfócitos T citotóxicos (LTCs). Tais linfócitos podem exercer a função de vigilância 

imunológica, reconhecendo e matando as células potencialmente malignas, as quais expressem 

peptídeos derivados de proteínas celulares mutantes ou proteínas virais oncogênicas e que sejam 

apresentadas associadas ao MHC classe I. Ainda conforme estes mesmos autores, o infiltrado 

inflamatório presente em tumores humanos é constituído em parte pelos LTCs, os quais exibem a 

capacidade de lisar o tumor. 

Após a expansão dos clones de LTCD8+, vai haver apoptose das células neoplásicas pelo 

sistema perforina/granzima, ou através da ligação do fas presente nas células tumoral com o fas-L 

dos LTCs. O fas  constitui um receptor da família do TNF, membro dos receptores com domínio 



de morte que podem estar envolvidos também na apoptose dos LTCs em tumores humanos 

(ALDERSON et al, 1995; MATIBA, MARIANI, KRAMER, 1997).  

Nos relatos de Daniel e Krammer (1994) consta que a expressão do fas-L em células 

teciduais em sítios imunologicamente ativos é considerado essencial para eliminação de células 

potencialmente destrutivas. Já sua presença nas adjacências a tumores parece induzir apoptose de 

células imunocompetentes. Gastman et al (1999) observaram em suas pesquisas que células de 

CEs de cabeça e pescoço podem induzir a morte direta em LTs ativados através da super-

expressão do fas-L. 

A função dos linfócitos T CD4+ (LTCD4+), denominados também por linfócitos T 

auxiliares (LTAs) na imunidade tumoral, ainda não está completamente esclarecida, mas tais 

células parecem fornecer citocinas para o desenvolvimento eficiente dos LTCs, além de que o 

fator de necrose tumoral (TNF) e o interferon-γ (INF-γ) secretados pela subpopulação Th1 podem 

aumentar a expressão nas células neoplásicas do MHC-I, com a conseqüente                   

sensibilidade para a lise pelos LTCs. A progressão tumoral é geralmente acompanhada pela 

supressão dos LTCD4h1 (CHANG et al, 2005). 

Os LTCD4h1 estão envolvidos na liberação de citocinas do tipo IL-2, INF-γ, TNF-β e IL-

12 (interleucina-12), sendo assim denominadas de citocinas Th1, enquanto que os LTCD4h2 

secretam ativamente IL-4 (interleucina-4), IL-5 (interleucina-5), IL-6 (interleucina-6), IL-10 

(interleucina-10) e IL-13 (interleucina-13), designadas de citocinas Th2 (JANEWAY, et al, 

2007). 

Lathers et al (2003) e Lathers e Young (2004) reportaram que os LTs presentes em 

tumores de cabeça e pescoço exibem fenótipo tanto de LTAs como de LTCs. O primeiro tipo 

citado pode consistir de células T ativadas do tipo Th1 ou Th2, expressando genes específicos 

para o IFN-γ e IL-4, respectivamente. Segundo tais autores, enquanto a secreção do IFN-γ

produzida pelos LTCD4+ h1 conduz uma resposta imune anti-tumoral, a produção de IL-4 pelos 

LTCD4+ h2 pode estar associada com uma resposta não protetora, sendo através da liberação 

dessas citocinas que os tumores podem modular a resposta anti-neoplásica. 

Pesquisas recentes têm enfatizado que os LTCD4+ exercem um papel fundamental na 

resposta imune anti-tumoral, pois os mesmos podem estimular a produção de citocinas 

importantes para a ativação dos LTCs. Estudando níveis de citocinas no plasma de pacientes com 

CE de cabeça e pescoço, Sparano et al (2004) verificaram que em pacientes com a doença em 



estágio avançado havia maior concentração de citocinas produzidas por LTCD4+h2 (IL-6 e IL-

10), sugerindo que nestes pacientes tal fato pode conduzir a evasão do tumor à resposta do 

hospedeiro. 

Segundo Hoffmann, Bier e Whiteside (2004), os LTCs são componentes críticos da 

resposta anti-neoplásica e a indução de uma forte resposta com LTC pode ser utilizada como 

estratégia para o desenvolvimento de vacinas contra o câncer. Essas células agem através do 

reconhecimento do peptídeo apresentado pelo MHC-I, o qual foi derivado de proteínas tumorais 

endógenas. Vale ressaltar que o controle à progressão neoplásica vai depender tanto do 

desenvolvimento da resposta imune, como também da capacidade de sustentar essa resposta por 

um período prolongado (SABEL et al, 2005). 

Os pacientes portadores de tumores também podem produzir anticorpos contra vários 

antígenos tumorais. Segundo Janeway et al (2007) esses anticorpos podem atuar na destruição 

das células neoplásicas pela ativação do sistema complemento ou através da lise mediada pelas 

células natural killer (NK) por meio de seus receptores Fc.  

 Conforme relatos de Abbas e Litchman (2005), as células NK podem também destruir 

variados tipos de células tumorais que possuem expressão reduzida de MHC-I. Estas constituem 

importantes células do sistema imune inato contra a iniciação do processo neoplásico, 

crescimento e metástase, já que podem reconhecer sinais de stress produzidos pelas células 

tumorais, além de influenciar na reposta adquirida mediada pelos LTs e LBs (CHANG et al, 

2005) 

Os macrófagos também exercem atividade anti-tumoral possivelmente através do 

reconhecimento de alguns antígenos de superfície, recrutados através da secreção de IFN-γ pelos 

LTCD4+ (ABBAS; LITCHMAN, 2005). 

Reporta-se na literatura atual que vários mecanismos distintos têm sido identificados 

como sendo responsáveis pelo escape das células tumorais ao reconhecimento e ativação do 

sistema imune do hospedeiro. Segundo Whiteside (2002), os mecanismos utilizados para escape 

nas neoplasias humanas são variados, o que pode explicar a discrepância entre falhas e sucessos 

nas imunoterapias. Ainda de acordo com pesquisas publicadas por esta autora em 2005, o escape 

às defesas anti-tumorais e a falha do sistema imune em impedir a progressão da neoplasia tem 

sido responsável pelo pouco sucesso em algumas terapias, já que a presença da neoplasia exerce 

efeitos supressores na imunidade local e sistêmica. 



É relatado por Reichert (1998) que a imunidade celular anti-tumoral exerce um importante 

papel na proteção contra malignidade, mas que alguns tumores sólidos são capazes de escapar à 

resposta imunológica do hospedeiro por induzir a disfunção de células imunocompetentes 

presentes no microambiente da neoplasia e, particularmente, aqueles imunócitos que são 

localizados adjacentes ou no interior dos ninhos tumorais. 

Em pesquisas de Sheu et al (1999) consta que o escape à ação do sistema imunológico 

acarreta na rápida progressão de cânceres humanos. A utilização de drogas que potencializem as 

reações imunes anti-câncer podem ser importantes para evitar a disseminação das células 

neoplásicas. 

Reichert (1998) e Whiteside (2002) citaram que a expressão de antígenos pobremente 

imunogênicos, defeitos nas vias de processamento do antígeno, interações inadequadas e 

produção de fatores imunossupressores pelas próprias células inflamatórias presentes adjacentes à 

neoplasia constituem mecanismos de escape tumoral. 

Gastman et al (2000) reportaram que a apoptose induzida nos LTs pelas células 

neoplásicas pode ser decorrente da degradação de seu receptor TCR e de proteínas sinalizadoras 

como a ζ, acarretando em defeitos no reconhecimento e ativação dessas células. Estes autores 

citaram ainda que a excessiva morte dos linfócitos no sítio tumoral pode representar um 

mecanismo de imunossupressão induzido pelas células neoplásicas.  

Dentre os mecanismos envolvidos no escape tumoral, Kacani et al (2003) apontaram a 

produção de fatores solúveis pelas células neoplásicas que suprimem a ação dos LTs, resistência 

dessas células ao reconhecimento pelo sistema imunológico e escape da apoptose induzida por 

células efetoras. Para estes autores tais fatos encontram-se envolvidos no controle do crescimento 

da neoplasia, onde a imunossupressão exerce um importante papel na progressão tumoral e 

conseqüentemente a terapia do CE com agentes sistêmicos que restabeleçam as funções 

imunológicas seria importante na cura destes pacientes. 

 Além dos fatores de escape já mencionados, Gastman et al (1999) citaram que a produção 

de fatores derivados das células neoplásicas como citocinas inibidoras da resposta imunológica 

(TGF-β, IL-4, IL-10), bem como a presença do fas-L na superfície dos LTs encontram-se 

relacionados a imunussupressão em CEs de cabeça e pescoço. 



Segundo Hoffmann et al (2004) a agressividade dos CEs de cabeça e pescoço pode ser 

explicada pelo fato de que esta neoplasia não interfere somente com células do sistema imune, 

mas também desenvolvem mecanismos de evasão das defesas do hospedeiro, como redução na 

expressão de moléculas co-estimulatórias, alterações no processamento do antígeno pela via do 

MHC-I, desregulação em moléculas importantes na apresentação do antígeno. Tais autores 

inferiram, portanto que em CEs de cabeça e pescoço há concomitantemente a supressão e evasão 

às respostas anti-tumorais e que novas estratégias terapêuticas devem considerar a restituição das 

funções imunológicas locais e sistêmicas para o desenvolvimento de terapias mais imunogênicas.  

Nos estudos de Whiteside (2002) consta que não somente a disfunção, mas também a 

morte das células imunocompetentes pode ser evidenciada em pacientes portadores de 

carcinomas avançados de cabeça e pescoço, citando que a disfunção dos LTs e células dendríticas 

(CD), bem como perda do reconhecimento dos antígenos tumorais, além da resistência neoplásica 

a intervenção imunológica também constituem mecanismos relacionados ao escape às defesas do 

hospedeiro. 

2.3 ESTUDOS SOBRE O PAPEL DO SISTEMA IMUNOLÓGICO NAS NEOPLASIAS 

HUMANAS 

 A maioria das lesões pré-malignas presentes nas superfícies epiteliais não progride para o 

desenvolvimento de carcinomas, o que pode ser devido à resposta imunológica do hospedeiro, a 

qual pode influenciar na progressão das neoplasias, desempenhando importante papel na 

imunossupressão dos pacientes (KURAGO et al., 2004). 

O ambiente no qual surgem os tumores de cavidade oral é rico tanto em células do sitema 

imunológico como em fatores solúveis produzidos por tais células. Assim, a presença dos 

LTnaive, CDs, LBs, plasmócitos, células NK, macrófagos e eosinófilos, além da proximidade 

com os linfonodos cervicais são relacionados diretamente com as causas do início, manutenção e 

progressão dos tumores que surgem neste ambiente (WHITESIDE, 2005). 

Numerosas pesquisas têm sido desenvolvidas a fim de esclarecer o papel do sistema 

imunológico na progressão das mais variadas neoplasias que podem surgir em humanos, citando-



se os estudos de Ropponen et al (1997) e Naito et al (1998) em carcinomas coloretais, os quais 

encontraram que a presença de LTCD8+ nestas neoplasias pode ser um novo parâmetro de 

prognóstico. 

Anormalidades na contagem de LTs têm sido observadas em pacientes com câncer de 

mama, ovário (SCHRODER et al, 1997), fígado (MELICHAR et al, 2001), no mieloma múltiplo 

e CEs de cabeça e pescoço. 

Em carcinomas de pulmão, a quantidade de LTCD8+ foi analisada através da imuno-

histoquímica, encontrando-se que a mesmo estava relacionada com a diferenciação das células 

neoplásicas, pois encontravam-se em maior quantidade em tumores indiferenciados, nas 

pesquisas efetuadas por Mori et al (2000), sugerindo os autores que a presença destas células 

pode estar relacionada com a indiferenciação das células neoplásicas, devido à perda das 

características morfológicas das células tumorais e provável aquisição de antígenos associados ao 

câncer.  

Estudando espécimes e também amostras de sangue de 30 pacientes portadores de 

carcinomas cervicais humanos, Sheu et al (1999) observaram uma diminuição na proporção de 

LTCD4+ em relação aos LTCD8+, em tumores de rápido crescimento e que desenvolveram 

metástases, considerando este evento importante para progressão da doença. 

A infiltração de LTCD8+ em adenocarcinomas e CE de esôfago foi evidenciada nas 

pesquisas de Schumacher et al (2001), os quais relataram que tal fato relaciona-se com a melhora 

do prognóstico e influencia na terapia, pois tais células atuam tanto de forma local como 

sistêmica dificultando o desenvolvimento de micrometástases. 

 Comparando parâmetros clínicos com a concentração de LTCD4+ e LTCD8+ no sangue 

de pacientes portadores de CE de esôfago, Nozoe et al (2006) verificaram em análise 

multivariada que tanto concentrações mais baixas de LTCD8+, como mais baixas de 

LTCD4+/LTCD8+ foram indicadores independentes de pobre prognóstico nestes pacientes.  

O epitélio oral constitui um importante sítio de iniciação de condições imunologicamente 

mediadas, pois contém grande quantidade de linfócitos, macrófagos teciduais e células de 

Langerhans, a qual pode sofrer alterações na distribuição se houver a presença de condições 

patológicas (CRUCHLEY et al, 1994). 



Segundo Feliciani et al (1996) grande quantidade de LTCD8+ pode ser evidenciada em 

neoplasias de cavidade oral. Segundo estes autores, células imunocompetentes, ceratinócitos 

epiteliais, podem exercer importantes papéis na regulação da resposta imunológica em pacientes 

portadores destas neoplasias, através da secreção de citocinas imunomoduladoras.

Arany et al (1998) verificaram em suas pesquisas realizadas em biópsias de CE de cabeça 

e pescoço uma relação entre a diferenciação tumoral e a presença de células imunocompetentes, 

onde tumores bem diferenciados demonstraram maior quantidade destas quando comparados aos 

pobremente diferenciados.  

Gannot et al (2002) avaliaram a resposta imunológica em CE de língua, encontrando que 

tecidos epiteliais com displasia moderada e severa são acompanhados por elevadas concentrações 

de linfócitos e macrófagos quando comparados aos casos de hiperceratose. Segundo esta 

pesquisa, o aumento na concentração de LTCD4+ e LTCD8+, além do aumento de LB 

relacionam-se a carcinogênese de língua. Em 2004 esses mesmos autores verificaram que o 

crescimento tumoral interfere tanto na resposta imune local como sistêmica em CE de língua, 

onde a interação entre o tumor e o hospedeiro é um componente importante no diagnóstico e 

tratamento para os pacientes acometidos por esta neoplasia. 

Conforme relatos de Chang et al (2005), a maioria dos linfócitos presentes adjacentes aos 

CEs de cabeça e pescoço eram LTs, reportando também que a proporção CD4+/CD8+ em 

displasias orais moderadas ou severas é mais baixa do que em displasias leves, referindo também 

que a maioria dos LTCD8+ presentes nestas condições são possivelmente mais supressores do 

que citotóxicos. 

Nos estudos de Kacani et al (2003) foi verificado grande quantidade de LTs adjacentes às 

lesões em pacientes portadores de CE de cabeça e pescoço com metástase em linfonodos 

cervicais, onde os mesmos inferiram que estas células poderiam estar produzindo fatores 

inibidores da resposta anti-tumoral. 

  Em 2005, Kuss et al, analisaram por citometria de fluxo os números absolutos de células 

CD3+, CD4+ e CD8+ no sangue de 148 pacientes com CE de cabeça e pescoço e 54 pacientes 

saudáveis, encontrando que concentrações mais baixas destas células foram verificadas nos 

portadores da neoplasia, apesar de não haver correlação com o TNM ou localização anatômica do 

tumor, sugerindo que pacientes com CE de cabeça e pescoço exibem alteração na homeostase dos 



LTs, com persistência destas alterações meses e anos após realização de terapias curativas, 

citando quimioiterapia e radioterapia. 

 Pelo fato da IL-2 ser essencial na proliferação e diferenciação dos LTs, a expressão 

reduzida do seu receptor (CD25) pode resultar na anergia de LTs presentes adjacentes a 

neoplasias (CHEN et al., 1999). Dessa forma, Sheu et al (1997) verificaram baixa expressão para 

o receptor desta citocina em CEs cervicais. 

Tem sido relatado que linfócitos presentes em tumores malignos humanos exibem 

diminuição na expressão da proteína ζ do TCR. Tal fato pode estar correlacionado com uma 

disfunção do sistema imunológico em pacientes com câncer. O referido domínio pode ser clivado 

pela atividade proteolítica das caspases induzida pelo fas (RABINOWICH et al, 1998;  

GASTMAN et al, 1999). 

Conforme citou Whiteside (2004), a presença da proteína ζ pode ser verificada pela 

utilização do método da imuno-histoquímica em tecidos emblocados em parafina. A diminuição 

de sua expressão correlaciona-se com disfunções na atividade dos LTs presentes adjacentes a 

tecidos neoplásicos. Tal fato foi constatado em sua pesquisa em 2004, que citou que os CEs de 

cabeça e pescoço encontram-se geralmente infiltrados por LT e CD, o que poderia sugerir uma 

efetiva defesa do hospedeiro contra a neoplasia. Porém segundo esta autora, tais linfócitos podem 

exibir defeitos em sua estrutura citando que em sua pesquisa realizada em 138 casos de CEOs, 

havia alguns casos exibindo ausência ou  baixa expressão para a proteína ζ, a qual é importante 

na transdução de sinal fornecido pelo TCR na ativação dos LTs, evidenciando nesta pesquisa que 

a expressão da proteína ζ foi um fator independente na indicação de prognóstico em CEOs. 

Tem sido referido que a baixa expressão desta proteína em LTs pode ser decorrente da 

produção de fatores solúveis inibidores (TAYLOR et al., 2001), estimulação antigênica 

(VALILUTTI et al., 1997), ou ainda sua degradação por parte da apoptose induzida pelo Fas.



Então, pelo fato de uma diminuição na expressão da proteína ζ acarretar em uma 

sinalização deficiente pelo complexo TCR, implicando em perda de funções imunes, a expressão 

da ζ em linfócitos adjacentes a neoplasia tem sido foco de atenção para pesquisas em câncer.

Segundo Valitutti et al (1997) e La Gruta et al (2004), a redução ou ausência da expressão 

de proteínas formadoras do complexo TCR, como a proteína ζ está diretamente relacionada na 

irresponsividade dos LTs a estimulação antigênica. Dessa forma, torna-se importante a realização 

de pesquisas que verifiquem não somente a população de linfócitos constante em tumores de 

cavidade oral, mas também a atividade destas células, para que seja possível verificar se as 

células presentes nestas neoplasias encontram-se ou não em atividade.  



3 PROPOSIÇÃO 

  

Constitui proposição desta pesquisa, analisar a imunidade local em carcinomas 

epidermóides de língua e lábio inferior, comparando a expressão imuno-histoquímica dos 

anticorpos anti-CD3+, anti-CD4+, anti-CD8+, anti-CD25 e anti-ζ, entre as duas localizações,  

com a presença ou ausência de metástases para linfonodos cervicais e com infiltrado 

inflamatório, visando verificar a atividade dos linfócitos no front de invasão tumoral, com o 

intuito de buscar explicações sobre a atividade imunológica que possam fornecer informações 

sobre o comportamento clínico destes carcinomas epidermóides e contribuir para o 

aperfeiçoamento da imunoterapia e ainda detectar se o parâmetro infiltrado inflamatório da 

gradação histológica proposta por Bryne (1998) se relaciona a agressividade desta neoplasia.   



Material e Métodos 



4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

A presente pesquisa caracterizou-se por um estudo imuno-histoquímico retrospectivo de 

observação e análise semi-quantitativa das células inflamatórias imunomarcadas pelos anticorpos 

anti-CD3+, anti-CD4+, anti-CD8+, anti-CD25 e anti-ζ no front de invasão em uma série de casos 

de carcinomas epidermóides de língua e lábio inferior. 

4.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

A população deste estudo foi constituída por todos os casos de CEOs registrados e 

diagnosticados no serviço de patologia cirúrgica do Hospital Dr. Luiz Antonio, Natal-RN, no 

período de 1996 a 2003.  

4.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra selecionada para a realização deste estudo compreendeu 30 casos de CE de 

língua e de 20 casos de CE de lábio inferior provenientes de pacientes registrados e atendidos no 

Hospital Dr. Luiz Antônio, Natal-RN. Os mesmos foram submetidos a tratamentos cirúrgicos 

neste hospital, sendo obtidos os dados clínicos referentes a sexo dos pacientes, idade, localização 

anatômica da lesão e presença de metástases, a partir da análise dos prontuários. O perfil clínico 

da amostra estudada encontra-se nos quadros 1 e 2. 



Quadro 1. Perfil clínico dos casos de CEs de língua estudados 

Caso Sexo Idade (anos) Metástase 
01 Masculino 77 Ausente 
02 Masculino 60 Presente 
03 Feminino 61 Presente 
04 Feminino 56 Ausente 
05 Feminino 87 Ausente 
06 Masculino 63 Ausente 
07 Masculino 57 Presente 
08 Masculino 73 Presente 
09 Masculino 54 Presente 
10 Feminino 70 Ausente 
11 Feminino 72 Ausente 
12 Feminino 57 Ausente 
13 Masculino 75 Ausente 
14 Feminino 56 Presente 
15 Feminino 40 Ausente 
16 Masculino 55 Ausente 
17 Masculino 68 Presente 
18 Masculino 51 Ausente 
19 Masculino 55 Presente 
20 Masculino 46 Ausente 
21 Masculino 61 Ausente 
22 Masculino 53 Ausente 
23 Masculino 65 Presente 
24 Feminino 58 Ausente 
25 Feminino 70 Ausente 
26 Feminino 73 Ausente 
27 Masculino 40 Presente 
28 Masculino 55 Ausente 
29 Masculino 39 Presente 
30 Masculino 70 Presente 

Fonte: Hospital Dr Luiz Antonio, Natal-RN 



Quadro 2. Perfil clínico dos casos de CEs de lábio inferior estudados 

Caso Sexo Idade (anos) Metástase 
31 Masculino 84 Ausente 
32 Masculino 90 Ausente 
33 Masculino 73 Ausente 
34 Feminino 81 Ausente 
35 Feminino 69 Ausente 
36 Masculino 78 Ausente 
37 Masculino 64 Ausente 
38 Feminino 67 Ausente 
39 Masculino 35 Ausente 
40 Masculino 39 Ausente 
41 Masculino 72 Ausente 
42 Masculino 57 Ausente 
43 Masculino 84 Ausente 
44 Feminino 84 Ausente 
45 Masculino 75 Presente 
46 Masculino 31 Ausente 
47 Masculino 80 Ausente 
48 Feminino 84 Ausente 
49 Masculino 49 Ausente 
50 Masculino 64 Ausente 

Fonte: Hospital Dr Luiz Antonio, Natal-RN 

4.3.1. Critérios de Inclusão da Amostra: 

Foram incluídos na amostra, os casos de CEs de língua e lábio inferior, resultantes de 

tratamento cirúrgico, cujos prontuários contivessem todos os dados necessários para a realização 

do estudo clínico. Os blocos em parafina deviam exibir quantidade de material suficiente para 

realização da gradação histológica e do estudo imuno-histoquímico. 

4.3.2. Critérios de exclusão da amostra: 

Foram excluídos do estudo, os casos cujas fichas clínicas estavam incompletas, bem como 

aqueles que não foram provenientes de biópsia excisional e conseqüentemente não continham 

quantidade de material suficiente para realização da gradação histológica estudo imuno-

histoquímico, além dos casos que receberam quimioterapia ou radioterapia previamente a 

realização do tratamento cirúrgico. 



4.4 ESTUDO MORFOLÓGICO 

Do material emblocado em parafina, foram obtidos cortes histológicos de 5 µm de 

espessura que foram corados pela técnica da Hematoxilina e Eosina para análise da gradação 

histológica de malignidade. 

Os cortes histológicos foram observados em microscopia de luz para realização da 

avaliação histomorfológica das áreas do tumor com base nos critérios de malignidade, conforme 

o sistema de gradação histológica proposta por Bryne (1998), adaptado por Miranda (2002) 

(Quadro 3). 

Quadro 3. Sistema de gradação de malignidade “front de invasão” recomendado por Bryne 
(1998) 

Escore de Malignidade 
Aspectos 

Morfológico 1 2 3 4

Grau de 
Ceratinização 

Altamente 
ceratinizado (mais 

de 50% das células) 

moderadamente 
ceratinizado (20 a 
50% das células) 

mínima 
ceratinização (5 

a 20% das 
células) 

nenhuma 
ceratinização  
(O a 5 % das 

células) 

Pleomorfimo 
Nuclear 

pouco pleomorfismo 
nuclear (mais de 
75% de células 

maduras) 

moderado 
pleomorfismo 

nuclear (50 a 75% 
de células 
maduras) 

abundante 
pleomorfismo 
(25 a 50 % de 

células maduras) 

pleomorfismo 
nuclear 

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 difusa e 
pronunciada, 
em pequenos 
grupos e/ou 

células 
individuais 

(N<15) 
Infiltrado 

Inflamtório intenso moderado escasso ausente 

Objetivando a gradação final dos casos em baixo ou alto grau de malignidade foram 

atribuídos escores de 1 a 4 para cada parâmetro conforme consta no quadro 3, entretanto foi 



utilizada uma adaptação proposta por Miranda (2002), o qual classificou em seu estudo como 

tumores de baixo grau, aqueles que obtiveram um escore variando de 4 a 8, e em alto grau, os que 

obtiveram escores a partir de 9 , uma vez que Bryne excluiu o parâmetro número de mitoses de 

sua gradação de 1989.    

4.5 ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

O método da imuno-histoquímica foi realizado no laboratório de imuno-histoquímica do 

Programa de Pós-Graduação em Patologia Oral do Departamento de Odontologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Todos os espécimes de CEs de língua e lábio inferior fixados em formol a 10% e emblocados 

em parafina, referentes aos casos selecionados para este estudo, foram submetidos a cortes 

histológicos de 3µm de espessura, os quais foram estendidos em lâminas de vidro, previamente 

limpas e desengorduradas, preparadas com adesivo à base de 3-aminopropyltrietoxy-silano 

(Sigma Chemical CO, St Louis, MO, USA). Posteriormente, os referidos cortes foram 

submetidos ao método da imuno-histoquímica pela técnica da estreptoavidina-biotina (SABC), 

utilizando os anticorpos primários anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8, antiCD25 e anti-ζ, seguindo os 

passos laboratoriais descritos abaixo: 

o Xilol 1 (30 minutos), estufa 59º - desparafinização 

o Xilol 2 (20 minutos), temperatura ambiente - desparafinização 

o Etanol absoluto I, II, III – 5 minutos cada; 

o Etanol 95º/ 5 minutos; 

o Etanol 80º/ 5 minutos; 

o Etanol 95% + Hidróxido de amônio a 10%/ 10 minutos (retirada do pigmento formólico); 

o Lavagem das lâminas em água corrente, 10 minutos; 

o Água destilada, 2 trocas, 5 minutos cada. 

o Recuperação antigênica (quadro 4); 

o Água corrente, 10 minutos; 

o Bloqueio da peroxidase endógena com H2O2 10 VOL (2 tempos de 10 minutos) 



OBS: Para o anticorpo anti-CD4 o bloqueio da peroxidase endógena foi realizado antes da 

recuperação antigênica com solução de 0.3% de H2O2 em metanol por 15 minutos. 

o Água corrente, 10 minutos; 

o Água destilada, 2 trocas, 5 minutos cada; 

o TRIS pH 7,4, duas trocas, 5 minutos cada; 

o Incubação do anticorpo primário + BSA (quadro 4); 

o Lavagem e imersão das lâminas em TRIS pH 7,4, duas trocas, 5 minutos cada; 

o Tween 20, 2 trocas, 5 minutos cada; 

o Incubação do anticorpo secundário 1/100 diluído em TRIS pH gelado por 30 minutos; 

o Incubação do complexo avidina/biotina, diluído em TRIS gelado; 

o Lavagem com TRIS; 

o Revelação da reação com diaminobenzidina em câmara escura 

o Lavagem em água corrente, 10 minutos; 

o Passagem em água destilada; 

o Contracoloração com Hematoxilina de Mayer, 10 minutos; 

o Lavagem em água corrente, 10 minutos; 

o Água destilada, duas trocas, 5 minutos; 

o Desidratação, diafanização e montagem. 

Quadro 4. Anticorpos utilizados 

Especificidade Diluição Fabricante Rec. antigênica Incubação 

CD3 1:10 Dako Citrato, pH 6.0, 30’, Steamer 60’ 

CD4 1:20 Nocastra Citrato, pH 6.0, 30’, Steamer 120’ 

CD8 1:20 Dako Citrato, pH 6.0, 30’, Steamer 60’ 

CD25 1:40 Dako Citrato, pH 6.0, 30’, Steamer 60’ 

ζζζζ 1:400 Santa Cruz Sem recuperação 120’ 

 Como controle positivo foi colocada em cada bateria, uma lâmina contendo espécime de 

linfonodos cervicais não metastáticos obtidos a partir de esvaziamento cervicais profilático de 

pacientes portadores de CEs orais. 



4.6 ANÁLISE DAS CÉLULAS IMUNOMARCADAS 

  

Foram consideradas positivas todas as células inflamatórias presentes no front de invasão 

dos tumores que exibiram coloração acastanhada tanto no citoplasma, como em membrana 

celular, independente da intensidade de marcação. Através da microscopia de luz, foi avaliado o 

número de células marcadas pelos anticorpos utilizados, realizando-se a contagem destas células 

em um microscópio óptico da marca OLYMPUS, em 10 campos histológicos aleatórios no 

aumento de 400x, semelhante à metodologia utilizada na pesquisa de Reichert et al (2002). Do 

total dos 10 campos histológicos foi estabelecido o valor da mediana para cada caso, utilizando-

se o programa Excel para Windows. 

 Como sugerido por Reichert et al (2002), analisou-se também a intensidade de marcação 

para o anticorpo anti-ζ, em fraca e forte marcação, quando havia respectivamente uma discreta ou 

intensa imunopositividade para o anticorpo. 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados obtidos a partir dos dados coletados quanto à localização anatômica, 

metástase, intensidade do infiltrado inflamatório e mediana das células imunomarcadas foram 

utilizados para construção do banco de dados em uma planilha de Excel os quais foram 

posteriormente transferidos para  software SPSS 10.0 para ambiente Windows. 

 Inicialmente foi realizada uma análise visando detectar se havia associação entre a 

intensidade do infiltrado inflamatório com as variáveis, localização anatômica e metástase 

aplicando o teste Exato de Fisher. O infiltrado inflamatório foi agrupado em duas categorias, 

sendo a primeira composta pelos casos no qual a intensidade do infiltrado inflamatório foi 

escasso ou ausente e a segunda aqueles com quantidade intensa e moderada de células 

inflamatórias. Posteriomente, foi feita a análise confrontando a imunomarcação com os 

anticorpos anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8, antiCD25 e anti-ζ (variáveis discretas) com as 

variáveis independentes localização anatômica, intensidade de infiltrado inflamatório e metástase. 

Para os dados que exibiam distribuição normal foi utilizado o teste t de Student para amostras 

independentes e sem distribuição normal, o teste de Mann-Whitney. 



Adicionalmente foi obtida a razão CD4/CD8 para cada caso, dividindo-se o número de 

células CD4+ pelo número de células CD8+ e em seguida, foi verificada se havia significância 

estatística entre essa razão com as variáveis independentes mencionadas aplicando-se o teste de 

Mann-Whitney. 

Quando analisou-se a variável anti-ζ categorizada em forte e fraca (variável qualitativa 

nominal) utilizou-se o teste extato de Fisher. Todos os testes utilizaram o nível de significância 

de 5%. 

4.8 IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, sob parecer consubstanciado de número 47/06, no dia 09 de maio de 2006 

(em anexo). Ressalta-se que a amostra utilizada não foi removida para tal finalidade, sendo a 

mesma obtida a partir do tratamento realizado nos pacientes portadores de CEs de língua e lábio 

inferior, não havendo também exposição nem identificação destes pacientes.  



Resultados 



5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

  

Os dados referentes ao sexo, idade e presença de metástase dos casos selecionados 

encontram-se listados nos quadros 1 e 2. Conforme observado nestes, dos 30 casos de CE de 

língua, a metástase foi constatada em 12 (40%) e em apenas 1 (5%) dos 20 casos de CEs de 

lábio inferior.  

5.2 RESULTADOS DA ANÁLISE MORFOLÓGICA 

  

Ao exame histopatológico, os CEs de língua e lábio inferior exibiram características 

inerentes ao CEO, tais como invasão do tecido conjuntivo em ninhos e pequenos grupamentos 

celulares, cujas células exibiam perda de relação núcleo/citoplasma, mitoses típicas e atípicas, 

hipercromatismo nuclear, nucléolos proeminentes. Dentre estes foram encontrados tanto 

tumores com grande quantidade de pérolas córneas com elevado grau de diferenciação, como 

aqueles com pouca ou nenhuma pérola córnea e baixo grau de diferenciação. O estroma 

tumoral foi constituído por tecido conjuntivo fibroso de densidade variada com vasos 

sanguíneos e infiltrado inflamatório, sendo encontrado em alguns casos invasão tumoral em 

ductos e no parênquima de glândula salivar, tecido adiposo e tecido muscular estriado. 

 Treze casos (43.33%) de CEs de língua e 13 (65%) de lábio inferior foram graduados em 

baixo grau de malignidade, enquanto que foram encontrados 17 (56.66%) e 7 (35%) casos de 

alto grau de malignidade nos CEs de língua e lábio inferior, respectivamente. 

 Os escores de malignidade atribuídos para cada caso podem ser observados nos quadros 5 

e 6. 



Quadro 5 . Escores de malignidade nos casos de carcinoma epidermóide de língua

Caso Grau de 
ceratinização 

Plemorfismo 
celular 

Infiltrado 
Inflamatório 

Padrão de 
invasão 

Gradação 

1 2 2 2 2 Baixo Grau 
2 3 3 1 4 Alto Grau 
3 2 1 1 2 Baixo Grau 
4 2 2 3 4 Alto Grau 
5 3 2 3 3 Alto Grau 
6 1 1 2 3 Baixo Grau 
7 4 1 3 3 Alto Grau 
8 1 2 2 2 Baixo Grau 
9 1 1 2 2 Baixo Grau 

10 2 2 2 3 Alto Grau 
11 3 2 3 2 Alto Grau 
12 1 1 1 2 Baixo Grau 
13 2 2 3 2 Alto Grau 
14 3 2 2 4 Alto Grau 
15 1 1 1 2 Baixo Grau 
16 2 3 1 3 Alto Grau 
17 3 3 2 4 Alto Grau 
18 2 2 3 3 Alto Grau 
19 3 2 3 4 Alto Grau 
20 3 2 3 4 Alto Grau 
21 1 2 1 3 Baixo Grau 
22 2 2 2 2 Baixo Grau 
23 1 2 2 2 Baixo Grau 
24 2 1 2 1 Baixo Grau 
25 1 2 1 2 Baixo Grau 
26 1 2 1 2 Baixo Grau 
27 3 3 2 4 Alto Grau 
28 2 3 2 2 Alto Grau 
29 3 3 2 2 Alto Grau 
30 3 3 3 3 Alto Grau 



Quadro 6 . Escores de malignidade nos casos de carcinoma epidermóide de lábio inferior 
Caso Grau de 

ceratinização 
Plemorfismo 

celular 
Infiltrado 

Inflamatório
Padrão de 

invasão 
Gradação 

31 2 2 1 2 Baixo Grau 
32 3 2 1 1 Baixo Grau 
33 3 3 1 3 Alto Grau 
34 2 3 1 3 Alto Grau 
35 3 2 1 2 Baixo Grau 
36 2 2 1 2 Baixo Grau 
37 2 3 1 2   Baixo Grau 
38 2 2 1 2 Baixo Grau 
39 3 3 2 3 Alto Grau 
40 2 2 1 2 Baixo Grau 
41 3 3 2 1 Alto Grau 
42 3 3 3 4 Alto Grau 
43 2 2 1 2 Baixo Grau 
44 1 1 1 3 Baixo Grau 
45 3 2 2 2 Alto Grau 
46 1 1 1 3 Baixo Grau 
47 2 2 1 3 Baixo Grau 
48 2 2 2 3 Alto Grau 
49 1 2 1 2 Baixo Grau 
50 2 1 1 2 Baixo Grau 

 Em relação ao infiltrado inflamatório, somando-se as duas localizações foram 

enquadrados 10 casos (20%) na categoria escasso/ausente e 40 casos na categoria 

intenso/moderado (80%). 

 Conforme referido anteriormente, foi realizado o teste exato de Fisher para detectar 

associação entre as variáveis categóricas, como localização anatômica, metástase e 

intensidade de infiltrado inflamtório para verificarmos se esta última poderia ser um indicador 

de agressividade na amostra estudada, conforme observado na tabela 1.  



Tabela 1. Número absoluto e % de casos de CEs com infiltrado inflamatório (escasso/ausente 

e intenso/moderado), segundo presença de metástase e localização anatômica e sua 

significância estatística. Natal/RN, 2006 

INFILTRADO INFLAMATÓRIO 

Metástase Escasso ou ausente 
n(%)  

Intenso ou Moderado 
n(%) 

P* 

Presente 3(23.1) 10(76.9) 0.707 

Ausente 7(18.9) 30(81.1)  

Localiz. Anatômica Escasso ou ausente n(%) Intenso ou Moderado n(%) 0.37

Língua 9(30.0) 21(70.0)  

Lábio Inferior 1(5.0) 19(95%)  

* Teste Exato de Fisher 

 Não houve associação significativa entre a intensidade do infiltrado inflamatório e a 

existência ou não de metástase, bem como com a localização anatômica . 

 A presença de metástase esteve associada de forma significativa aos CEs de língua 

(p=0.008), já que dos 13 casos com metástase, 12 estavam situados nesta localidade. 

5.3 RESULTADOS DA ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA 

  

O perfil da imunomarcação do infiltrado inflamatório pode ser evidenciado nas figuras 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.  







Conforme fora destacado anteriormente, para cada caso foi obtido o valor da mediana de 

acordo com a contagem da imunomarcação em cada campo histológico para todos os anticorpos 

utilizados. A partir deste valor (mediana) foram realizados os testes estatísticos referidos na 

metodologia para o infiltrado inflamatório, localização anatômica e presença ou não metástase. 

Se tratando da associação entre infiltrado inflamatório e os anticorpos estudados, os resultados 

podem ser observados na tabela 2.  

Tabela 2. Tamanho da amostra, mediana, Q25 e Q75, média dos postos para as variáveis anti-

CD3, -CD4, -CD8, -CD25 e ζ, segundo o infiltrado inflamatório e sua significância estatística. 

Natal/RN, 2006 

Marcador Infil. 

Inflam 

n Mediana Q25-Q75 Média dos 

postos 

P* 

E/A 10 16.50 8.85 – 18.50 16.15 0.023Anti-CD3 

I/M 40 23.25 12.55 – 30.37 27.84  

E/A 10 3.50 1.25 – 5.12 18.85 0.106Anti-CD4 

I/M 40 4.75 2.62 – 6.37 27.16  

E/A 10 8.50 5.87 – 13.25 12.90 0.002Anti-CD8 

I/M 40 18.00 16.62 – 24.00 28.55  

E/A 10 5.50 5.00 – 5.12 16.55 0.030Anti-CD25 

I/M 40 14.00 7.00 – 6.37 27.74  

E/A 10 14.00 10.00 – 21.12 19.70 0.159Anti-ζ

I/M 40 19.50 12.50- 27.00 26.95  

* Teste de Mann-Whitney – E/A (Escasso/Ausente); I/M (Intenso/Moderado) 

  

Na tabela 2 consta que os anticorpos anti-CD3, -CD8 e –CD25 demonstraram diferença 

significativa nas medianas (p<0.05) quando comparamos com a intensidade do infiltrado 

inflamatório. As medianas destes anticorpos foram maiores na categoria I/M. Em relação aos 

outros marcadores, não foi vista esta diferença, apesar de constatar-se discreto aumento na 

contagem de células a medida que o mesmo aumentava em intensidade de acordo com os valores 

constantes na mediana. 



 A tabela 3 expõe associação entre a localização dos anticorpos anti-CD8 e anti-CD25, 

através da aplicação do teste estatístico de Mann Whitney, pois a imunopositividade para estes 

não exibiu distribuição normal. 

Tabela 3. Tamanho da amostra, mediana, Q25 e Q75, média dos postos para as variáveis anti-

CD8 e -CD25, segundo a localização anatômica e sua significância estatística. Natal/RN, 2006  

Marcador Localização n Mediana Q25-Q75 Média dos 

postos 

P* 

Língua 30 12.75 7.12 – 18.12 20.63 0.004 Anti-CD8 

Lábio 20 21.25 13.75 – 25.75 32.80  

Língua 30 8.00 5.50 – 15.87 20.72 0.004 Anti-CD25 

Lábio 20 17.75 13.5 – 25.12 32.68  

* Teste de Mann Whitney 

  

Na tabela acima pode ser evidenciado que houve diferença significativa para os anticorpos 

anti-CD8 e anti-CD25 comparando-os ao sítio anatômico, detectando-se que as células CD8+ e 

CD25+ foram observadas em maior quantidade em CEs de lábio inferior. 

 A tabela 4 descreve os resultados para os anticorpos anti-CD3, anti-CD4 e anti-ζ segundo 

a localização anatômica aplicando-se o teste t de Student, já que a imunomarcação para estes 

exibiu distribuição normal. 

Tabela 4. Tamanho da amostra, média, desvio padrão, intervalo de confiança para as variáveis 

anti-CD3, -CD4 e ζ, segundo a localização amatômica e sua significância estatística. Natal/RN, 

2006

Marcador Localização n æ ± dp IC (95%) P* 

Língua 30 21.91 – 11.12 17.76 – 26.06 0.234 Anti-CD3 

Lábio 20 26.12 – 13.45 19.82 – 32.42  

Língua 30 4.26 – 2.70 3.25 – 5.27 0.487 Anti-CD4 

Lábio 20 4.77 – 2.37 3.66 – 5.88  

Língua 30 20.25 – 10.89 16.18 – 24.31 0.795 Anti-ζ

Lábio 20 19.57 – 7.40 16.11 – 23.03  

* Teste t de Student 



 No tocante ao anti-CD3, -CD4 e –ζ não observamos diferença significativa, porém 

detectou-se na tabela 4 um discreto aumento nos valores das medianas das células CD3+ e CD4+ 

nos CEs de lábio inferior. 

 As tabelas 5 e 6 descrevem os resultados para os anticorpos estudados segundo a presença 

ou ausência de metástase. 

  

Tabela 5. Tamanho da amostra, mediana, Q25 e Q75, média dos postos para a variável anti-CD8, 

segundo metástase e sua significância estatística. Natal/RN, 2006 

Marcador Metástase n Mediana Q25-Q75 Média dos 

postos 

P* 

Presente 13 12.50 6.75 – 15.00 16.85 0.28 Anti-CD8 

Ausente 37 18.50 12.50 – 24.50 28.54  

* Teste de Mann Whitney 

Tabela 6. Tamanho da amostra, média, desvio padrão, intervalo de confiança para as variáveis 

anti-CD3, -CD4, anti-CD25 e -ζ, segundo a metástase e sua significância estatística. Natal/RN, 

2006

Marcador Metástase n æ ± dp IC (95%) P* 

Presente 13 21.73 – 13.69 13.45 – 30.00 0.560 Anti-CD3 

Ausente 37 24.25 – 11.69 20.35 – 28.15  

Presente 13 4.00 – 2.10 2.73 – 5.27 0.395 Anti-CD4 

Ausente 37 4.63 – 2.71 3.73 – 5.54  

Presente 13 10.96 – 5.14 11.61 – 26.61 0.092 Anti-CD25 

Ausente 37 14.43 – 8.56 17.43 – 23.12  

Presente 13 19.11 – 2.10 7.85 – 14.07 0.757 Anti-ζ

Ausente 37 20.28 – 2.71 11.57 – 17.28  

* Teste t de Student  

Nas tabelas 5 e 6 identificamos que nenhum dos anticorpos estudados exibiu diferença 

significativa quando comparada a presença ou ausência de metástase, mesmo sendo verificado 



que nos casos no qual a mesma esteve ausente a contagem das células CD4+, CD3+, CD8+, 

CD25+ e ζ foi discretamente maior. 

No tocante a associação da razão CD4/CD8, pode ser observado no box-plot  1 que não 

houve associação significativa entre os casos metástaticos e não metastáticos (p=0.371). Para os 

casos com metástase, a razão foi de 1:2.27, enquanto para os casos sem metástase  foi de 1:3.70.
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Em relação à localização anatômica, também não foi identificada tal associação como 

pode ser observado no Box-Plot 2, já que o valor de p foi 0.332. Nos CEs de língua, a razão 

CD4/CD8 foi 1:3.44, enquanto que nos de lábio inferior foi de 1:3.70. 

0 – Presença de Metástase 
1-  Ausência de Metástase 

Box-Plot 1 – Box-Plot da razão CD4/CD8 em 

relação a presença ou ausência de metástase
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A tabela 7 evidencia os dados no tocante os resultados para a variável ζ categorizado. 

Tabela 7. Número absoluto e % de casos da intesidade do anticorpo anti-ζ e o infiltrado 

inflamatório, presença de metástase e localização anatômica e sua significância estatística. 

Natal/RN, 2006 

Variável   Fraco (n%)                        Forte (n%) P* 

E/A    06 (60.0) 04 (40.0)   0.717 Infiltrado 

I/M    27 (67.5)                             13 (32.5)  

Língua    17 (56.7)                             13 (43,3) 0.129 Localização 

Lábio    16 (80.0)                             04 (20.0)  

Presente    09 (59.2)                             04 (30.8) 1.000 Metástase 

Ausente    24 (64.9)                             13 (35.1)  

* Teste Extato de Fisher; E/A (escasso/ausente), I/M (Intenso/moderado) 

 A tabela 7 mostra que a variável categorizada anti-ζ não demostrou associação 

significativa quando comparou-se a intensidade de marcação forte e fraca com as variáveis 

independentes.  

Box-Plot 2 – Box-Plot da razão CD4/CD8 em 

relação à localização anatômica 

0 – Língua 
1-  Lábio inferior 



Discussão



6 DISCUSSÃO 

  

O câncer oral constitui um problema de saúde pública em alguns países do mundo, 

com surgimento de 500.000 novos casos anualmente (MYOUNG et al, 2006). No Brasil, é o 

6º mais incidente, segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer) para 2006. 

 Segundo Manuel et al (2003) e O’Regan et al (2006), o CEO compreende cerca de 

90% de todos os cânceres de boca, sendo um tipo de câncer agressivo, com taxa de sobrevida 

de 5 anos de apenas 56%. Acomete geralmente homens de meia idade, sendo descrito forte 

associação com o uso de tabaco e álcool para o seu surgimento. Sasaki et al (2005) relataram 

que sua incidência tem aumentado em pacientes com menos de 40 anos de idade, perfazendo 

de 0.4 a 3.9% dos casos. 

 O CEO origina-se no epitélio de revestimento da mucosa oral e tem sua etiologia 

relacionada a vários fatores, dentre os quais, os extrínsecos e intrínsecos. O hábito do 

tabagismo associado ou não ao etilismo são os fatores extrínsecos mais associados, não 

deixando de ser citados a radiação ultravioleta para os carcinomas de lábio inferior e ainda 

agentes biológicos como alguns tipos de HPV (NEVILLE et al, 2004). 

 Conforme citaram Marques et al (2006) estudos em biologia molecular mostram fortes 

evidências da contribuição tanto de fatores genéticos como ambientais para o 

desenvolvimento dos cânceres humanos, pois segundo relatos de Braakhuis et al (2004), 

alterações genéticas podem modificar a patogênese, incluindo aquelas relacionadas ao reparo 

do DNA, apoptose, controle do ciclo celular, metabolismo hormonal e regulação do sistema 

imunológico. 

 O CEO exibe um prognóstico bastante reservado e o diagnóstico precoce revela-se 

como um dos grandes fatores favoráveis ao aumento na sobrevida dos pacientes acometidos 

(Brouha et al (2003); LÓPEZ-JORNET, CAMACHO-ALONSO, 2006).  

Segundo McGurk et al (2005) e Massano et al (2006), o atraso no diagnóstico resulta 

no maior crescimento da neoplasia e redução da sobrevivência, pois estes autores reportam 

que 80% dos casos que exibem tamanhos pequenos têm uma sobrevida de 5 anos, caindo esta 

percentagem para 30% quando o tumor exibe estágio IV. Também são relacionados ao 

prognóstico a localização anatômica, tamanho da lesão, estadiamento clínico (TNM), além da 

presença de metástase no momento do diagnóstico (BRYNE, 1998).  

Na boca, várias localizações podem ser acometidas, dentre as quais, língua, lábio 

inferior, mucosa jugal, palato e assoalho. Destacam-se, dentre estes a língua e o lábio inferior, 

os mais freqüentes, de acordo com Costa et al (2002). Estes sítios foram os escolhidos para 



serem estudados na presente pesquisa, pois além da elevada freqüência em nossa região, 

segundo Schanatz et al (2000), os mesmos exibem comportamentos biológicos bem 

diferentes, já que os localizados em língua são mais agressivos, associados a metástases 

freqüentes, quando comparados àqueles carcinomas sediados em lábio inferior, fato este que 

possibilita uma análise comparativa em relação ao comportamento biológico. 

Lim et al (2004) reportaram que a presença de metástase em linfonodos regionais 

constitui o principal indicador de prognóstico para os carcinomas de cabeça e pescoço. A 

sobrevida pode diminuir mais de 50% e a possibilidade de surgimento de metástases à 

distância pode aumentar, quando há comprometimento dos linfonodos regionais. A metástase 

para linfonodos regionais foi um outro indicador de agressividade utilizado na presente 

pesquisa. A mesma foi encontrada em 13 dos 50 casos da nossa amostra, sendo 12 em língua 

e apenas 1 em lábio inferior. O carcinoma de língua mostrou-se com um risco maior de 8 

vezes para o desenvolvimento de metástase, observando-se também associação significativa 

entre tal localização e o surgimento da mesma (p<0.005), após aplicação do teste exato de 

Fisher. 

Conforme relataram Amaral et al (2004), a disseminação metastática desses tumores 

ocorre geralmente via sistema linfático, havendo uma incidência de metástases ocultas de 

23.7% e 42% para os estágios clínicos I e II, respectivamente. Ainda segundo estes autores a 

incidência de metástases nos CEs de língua é elevada, conforme observamos em nossa 

pesquisa, já que dos treze casos com metástases, doze estavam situados nesta localidade. 

Além dos parâmetros citados não podemos deixar de mencionar o TNM, o qual se 

tornou a forma de comunicação universal entre os centros de tratamento oncológico que 

auxilia no planejamento do tratamento e segundo Wunsch-Filho (2002) permite aferir a 

agressividade clínica dos CEOs. Apesar do TNM ser universalmente aceito como um 

indicador de agressividade, o mesmo não foi utilizado como variável independente em nosso 

estudo em virtude de em parte dos prontuários dos casos utilizados não ser encontrada tal 

informação. Apesar de que como referido anteriormente, termos utilizado a presença de 

metástase como indicador de agressividade, parâmetro este constante no TNM.  Além disso, 

alguns autores como Amar et al (2003), Bettendorf, Piffkò e Bankfalvi (2004) e El-Gazzar et 

al (2005), reportaram que não se pode utilizar apenas o sistema TNM para determinação do 

prognóstico, pois alguns tumores com mesmo estadiamento clínico mostram diferentes 

padrões de crescimento e prognóstico.  



Conforme citaram Aguiar-Júnior, Kowalski e Almeida (2006), mesmo que na prática 

clínica o TNM seja utilizado para planejamento terapêutico e como indicador de prognóstico, 

outros fatores são relevantes para determinação das características biológicas do tumor. 

Mas, de acordo com Kademani et al (2005), lesões classificadas nos estágios clínicos I 

e II exibem um risco para desenvolvimento de metástase de 10 a 30%, enquanto que para os 

enquadrados nos estágios III e IV tal risco aumenta significativamente.

Mesmo com a realização de várias pesquisas nas áreas de biologia molecular e imuno-

histoquímica, muitos aspectos em relação à progressão dos CEOs são pouco compreendidos. 

Esta neoplasia ainda permanece como uma das mais difíceis de ser controladas, conforme 

citações de Choi et al (2006). A evolução dos pacientes portadores de câncer é influenciada 

principalmente pelo rápido crescimento tumoral e pelo potencial metastático das células 

neoplásicas, como referido anteriormente. Este crescimento é resultado de um desequilíbrio 

entre proliferação e apoptose, o qual pode ser influenciado pela angiogênse. O potencial 

metastático sofre interferência das interações célula/célula e célula/matriz. As células 

inflamatórias parecem exercer fortes influências nestas interações e as mesmas têm mostrado 

valor prognóstico em vários tipos de neoplasia (GABRIEL et al 1999).  

 O conhecimento do comportamento biológico e da evolução das neoplasias é essencial 

para adoção de medidas terapêuticas. Desta forma, numerosas pesquisas têm sido realizadas 

visando encontrar mais ferramentas que venham a auxiliar juntamente com o TNM nos 

procedimentos terapêuticos.  

O valor prognóstico da gradação histológica ainda permanece controverso. Porém, é 

bastante discutido na literatura se a utilização de parâmetros morfológicos presentes no tumor 

poderiam fornecer informações adicionais em relação a sua atividade biológica. Na pesquisa 

de Kademani et al (2005) foi detectado que tumores pobremente diferenciados exibiram 

metástases cervicais no momento do diagnóstico, sugerindo os autores que as características 

morfológicas do tumor realmente poderiam contribuir na informação prognóstica, resultados 

estes diferentes dos encontrados na pesquisa de Okamoto et al (2002) que não encontraram 

associação entre a localização anatômica, metástase com a gradação histológica de 

malignidade. Silveira (2004) estudando 30 casos de CEs de língua também não encontrou 

associação entre agressividade destes tumores com a gradação histológica proposta por Bryne 

(1998). 

Apesar do câncer oral constituir-se mais de 90% em CEs com características 

morfológicas idênticas, o mesmo mostra uma grande variabilidade no comportamento 

biológico. Segundo relatos de Bryne (1998) e Kurokawa et al (2005), estas neoplasias são 



formadas por populações celulares heterogêneas, pelo fato de nas áreas mais invasivas (mais 

profundas) as células exibirem um perfil mais agressivo do que as situadas nas áreas centrais e 

superficiais do tumor. Baseada neste princípio Bryne em 1998 propôs um sistema de gradação 

histológica de malignidade com avaliação apenas no front de invasão tumoral, no qual são 

avaliados tanto fatores inerentes à neoplasia, como grau de ceratinização e pleomorfismo 

celular, como também fatores relacionados ao hospedeiro como infiltrado inflamatório e 

padrão de invasão neoplásico. Kurokawa et al (2005) também relataram que a análise do front 

de invasão pode ser útil na informação sobre o prognóstico. 

 Segundo relatos de Satoh et al (2005) existem discrepâncias entre comportamento 

biológico e o fenótipo celular em vários tipos de carcinoma, incluindo os CEOs, pois a 

maioria destes são bem diferenciados ou moderadamente diferenciados e mesmo assim 

invadem tecidos vizinhos e freqüentemente desenvolvem metástases à distância, fato este 

pouco compreendido.  

 Nesta pesquisa optou-se por utilizar o sistema de gradação histológica de malignidade 

proposto por Bryne (1998) pelo fato de concordarmos com a autora quando da importância de 

considerar a relação tumor/hospedeiro representada nesta gradação pela intensidade do 

infiltrado inflamatório constante no limite da neoplasia com o hospedeiro e pelo padrão de 

invasão. Em nossa amostra, dos 30 casos de CEs de língua, 17 foram graduados como alto 

grau de malignidade e 13 como baixo grau. Em relação aos de lábio inferior, 7 dos 20 casos 

eram de alto grau. Dessa forma, estes achados concordam com a pesquisa desenvolvida por 

Miranda (2002) que encontrou que os carcinomas situados em língua foram classificados 

predominantemente como de alto grau de malignidade, quando comparados aos de lábio 

inferior.  

 Pelo fato da utilização desta gradação de malignidade como indicadora de 

agressividade ainda ser controversa, não a utilizamos como variável independente no presente 

estudo. Apenas utilizou-se um de seus parâmetros, o infiltrado inflamatório, uma vez que 

como referido anteriormente, a interação entre tumor e hospedeiro não pode ser descartada, 

podendo esta ser observada morfologicamente através da análise da intensidade deste. 

Na pesquisa de Costa, Araújo-Júnior e Ramos (2005), a variável histológica, infiltrado 

linfoplasmocitário exibiu correlação significativa com o desenvolvimento de metástase para 

linfonodos cervicais (TNM II/IV), pois nesta pesquisa nos casos de CEs orais mais agressivos 

houve predomínio de discreto infiltrado inflamatório. Porém, encontra-se também reportado 

na literatura que as células inflamatórias presentes tanto em sítios tumorais como no sangue 

periférico dos pacientes portadores de CEs de cabeça e pescoço, nem sempre é indicativo de 



que está ocorrendo a defesa anti-neoplásica, pois suas células podem exibir defeitos 

estruturais e não estarem atuando na defesa efetiva do hospedeiro contra a neoplasia. 

 Como visto na gradação de Bryne (1998), qualquer um de seus parâmetros, incluindo 

o parâmetro infiltrado inflamatório pode mudar a gradação total do tumor, pois o mesmo pode 

deixar de ser de alto grau caso exiba intensa quantidade de inflamação e a mesma, como 

mencionado anteriormente pode estar presente e não atuar de forma efetiva na resposta anti-

neoplásica. Isso pode explicar em parte as controvérsias das pesquisas presentes na literatura 

quando na tentativa da utilização desta gradação como indicadora de agressividade e também 

os dados de nosso estudo, pois quando associamos o infiltrado inflamatório com a localização 

anatômica e metástase não encontramos associação significativa entre estas variáveis, 

aplicando-se do teste exato de Fisher. Em outras palavras, a maioria de nossa amostra (40 

casos) exibiu de intensa a quantidade moderada de infiltrado inflamatório, recebendo escores 

1 e 2 respectivamente, conforme recomendação da gradação, mesmo em carcinomas de língua 

que desenvolveram metástases para linfonodos regionais. E nestas situações questiona-se se 

tal infiltrado estaria mesmo participando da defesa do hospedeiro contra a neoplasia. Esses 

achados, associados às controvérsias da literatura nos motivou ao estudo da qualidade do 

infiltrado inflamatório no front de invasão em uma série de casos CEs de língua e lábio 

inferior, obtidos a partir de biópsias excisionais, realizadas no Hospital Dr Luiz Antônio em 

Natal-RN, sem quimioterapia ou radioterapia prévias. Pois, acreditamos, assim como Gabriel 

et al (1999) que a análise da quantidade e qualidade dos linfócitos adjacentes ao tumor seja 

importante para o conhecimento acerca de possíveis mudanças na área do front de invasão 

tumoral. 

 Neste contexto, várias pesquisas foram realizadas buscando detalhes acerca da 

participação do infiltrado inflamatório presente tanto no sangue periférico como nas 

adjacências da neoplasia, na defesa do hospedeiro contra vários tumores humanos. Essas 

pesquisas avaliam tanto a população linfocitária como o perfil de citocinas liberado por estas 

células, através de técnicas como ELISA, citometria de fluxo e imuno-histoquímica e como 

verificado nestas pesquisas. Segundo relatos de Prehn (1994), a inflamação tem sido vista em 

grande parte dos casos como benéfica ao hospedeiro é deletéria para os tumores, muito 

embora uma variedade de evidências apontem a possibilidade da resposta inflamatória 

contribuir para o desenvolvimento da carcinogênese. 

Desde 1983 que Bier et al chamaram atenção para o fato de que a quantidade de 

linfócitos presente no sangue de pacientes portadores de CEs de cabeça e pescoço quando 

comparados com pessoas saudáveis era menor, levantando o questionamento se nestas 



situações os carcinomas ocorreriam por causa de uma supressão imune pré-existente. Esta 

situação foi reportada também por Balaram e Vasdevan no mesmo ano, os quais observaram 

que o sangue de pacientes com câncer oral exibiam desequilíbrios na contagem de LTs.

Conforme citações de Nakano et al (2001), as conseqüências das malignidades 

humanas são determinadas pelos efeitos biológicos das células neoplásicas e por fatores do 

hospedeiro como reações imunológicas e vasculares. Ainda segundo estes autores, em 

cânceres humanos, as reações imunes são geralmente insuficientes devido à fraca 

imunogenicidade das células neoplásicas.  

 As células inflamatórias têm sido encontradas na maioria dos tecidos neoplásicos, 

incluindo CEs, sugerindo uma resposta imunológica do hospedeiro contra o tumor. Então, a 

análise da natureza, distribuição e particularmente da sua atividade funcional pode auxiliar a 

esclarecer o papel das células inflamatórias na resposta anti-neoplásica (BAHEIM et al, 

1987). Baseada nesta assertiva foi que na presente pesquisa avaliamos a natureza do infiltrado 

inflamatório presente no front de invasão tumoral em 30 casos de CEs de língua e 20 de CEs 

de lábio inferior, já que este infiltrado se constitui em dos parâmetros da gradação histológica 

preconizada por Bryne (1998) e o mesmo pode mudar a gradação de uma neoplasia, como 

anteriormente referido. 

Para a referida análise realizou-se a contagem de linfócitos intra-tumorais, marcados 

pelo método da imuno-histoquímica, com anticorpos específicos anti-CD3, para LT auxiliares 

e citotóxicos, anti-CD4, para LT auxiliares, anti-CD8, indicador de LT citotóxicos, anti-

CD25, específico para cadeia α do receptor da IL-2 e anti-ζ, para parte do complexo TCR dos 

LTs, baseada na assertiva de Gabriel et al (1999) que a análise imuno-histopatológica das 

células inflamatórias circunjacentes ao tumor constitui um método valioso na definição da 

resposta imunológica local às células neoplásicas.  

Dentre as células presentes nos tumores podem ser citados, segundo Kacani et al 

(2003), os LTCD8 e LTCD4. Estes últimos podem ser do tipo h1 ou h2 que expressam genes 

para INF-γ e IL-4, respectivamente. Na presente pesquisa encontramos ambas populações de 

linfócitos utilizando os anticorpos anti-CD3, anti-CD4 e anti-CD8 pelo método da imuno-

histoquímica.  

 A quantidade absoluta dos linfócitos CD3+, CD4+ e CD8+ esteve menor no sangue 

periférico de pacientes portadores de carcinomas de cabeça e pescoço estudados nas pesquisas 

de Kuss et al (2005) quando comparados com a contagem desses linfócitos em pacientes sem 

a neoplasia. O anticorpo anti-CD3 foi utilizado na presente pesquisa para detecção do LTs em 

sítios intra-tumorais de CEs de língua e lábio inferior, encontrando-se associação significativa 



apenas com a intensidade de infiltrado inflamatório (p=0.023), pois a medida que houve 

aumento na intensidade da inflamação ocorreu aumento na contagem das células CD3+, fato 

este já esperado. Apesar de não detectarmos associação com a localização ou metástase, 

observa-se nas tabelas 4 e 6 um discreto aumento nesta contagem nos carcinomas de lábio 

inferior e nos casos sem metástases. 

 Em nossa amostra a maioria dos linfócitos encontrados foram do tipo CD8+, 

concordando com os relatos de Hung et al (1998) e Wakavayashi et al (2003), pois segundo 

estes autores a maioria dos tumores não hematopoiéticos expressam mais moléculas MHC-I, 

as quais servem como elementos de restrição para o reconhecimento por LTCD8, e expressam 

pouco MHC-II para o reconhecimento pelos LTCD4, justificando como referido uma menor 

quantidade também de células CD4+ em nossos casos. Concordando também com estes fatos, 

Abbas e Lichtman (2005), citaram que os LTCD8+ são as principais células responsáveis pela 

resposta anti-neoplásica.  

Nakano et al (2001) analisando carcinomas renais por imuno-histoquímica, 

encontraram correlação positiva entre a presença destas células com o grau de atipia e sugeriu 

um possível aumento na expressão de antígenos tumorais nas áreas mais indiferenciadas do 

tumor, citando-se também a pesquisa de Naito et al (1998), os quais reportaram que a 

infiltração por LTCD8+ dentro de ninhos tumorais é uma indicação de agressividade em 

carcinomas coloretais. 

 Foi observado no presente estudo associação significativa na contagem de LTCD8+ 

quando comparada a mesma com a intensidade de infiltrado inflamatório e a localização 

anatômica da lesão. A quantidade de células CD8+ aumentou a medida que houve aumento na 

intensidade da inflamação e também era mais escassa nos CEs situados em língua, conforme 

observado na tabela 3. Tais achados discordam do estudo de Hiraoka et al (2006) os quais 

identificaram que os LTCD8+ estiveram relacionados ao TNM e presença de metástase em 

linfonodos regionais. 

 Mesmo não encontrando tal relação, sua associação significativa com a localização da 

lesão poderia explicar em parte a maior agressividade dos CEs de língua desta amostra. Nos 

parece que a maior agressividade deste sítio em comparação ao lábio inferior vista em nossa 

pesquisa pelo fato de que os CEs de língua exibiram um risco oito vezes maior para o 

desenvolvimento de metástase do que os de lábio inferior. Dessa forma, a escassa presença 

dos LTCD8 neste sítio poderia facilitar a disseminação das células neoplásicas e o 

desenvolvimento de metástases, pois como visto na tabela 6, nos casos com presença e 

ausência de metástase a contagem de LTCD8+ foi bem semelhante, o que pode ser justificado 



com base nas afirmativas de Kiesslng et al (1996) e Srivastava (1996) de que os LTCD8 

presentes nos casos onde ocorreu o desenvolvimento de metástases poderiam estar com sua 

função diminuída por liberação de citocinas imunossupressoras, como IL-10 e TGF-β por 

parte das células neoplásicas ou por perda e alterações na transdução de sinal pelo receptor 

TCR destas células. Reforçando nossos achados, Ishigami et al (2003) reportaram que os 

LTCD8+ presentes nos sítios tumorais nem sempre conseguem inibir totalmente a atividade 

anti-neoplásica.  

 Semelhante a estes autores, acreditamos, que os LTCD8 encontrados nos pacientes 

que desenvolveram metástases poderiam realmente não estar desempenhando sua função 

efetiva na apoptose das células neoplásicas, ou ainda poderia nestes casos não ter havido 

ativação suficiente destas células no sítio neoplásico. 

Nossos achados de maior quantidade da subpopulação de LTCD8 em CEs menos 

agressivos, agresssividade esta medida pelo parâmetro metástase, concordam também com a 

pesquisa de Sato et al (2005), que estudando a subpopulação de linfócitos intra-tumorais de 

carcinomas de ovário encontraram que a elevada concentração de LTCD8 estava relacionada 

ao aumento da sobrevivência de pacientes portadores desta neoplasia. 

 De acordo com Cho et al (2003), Corthay et al (2005) e Hiraoka et al (2006), os 

LTCD4 também exercem importante papel nas defesas anti-tumorais através da liberação de 

citocinas como IL-2 e INF-γ, necessárias para a diferenciação dos LTCD8+ em células 

efetoras. Na pesquisa de Hung et al (1998) foi constatado que a depleção de LTCD4+ 

ocasiona em alterações funcionais dos LTCD8, referindo que a cooperação entre LTCD4 e 

LTCD8 melhora o prognóstico para pacientes portadores de CEs de esôfago. Nesta mesma 

localização, Choi et al (2003) verificaram através da imuno-histoquímica que em tumores 

com grande quantidade de LTCD8+ havia melhor prognóstico, sugerindo também que a 

cooperação entre LTCD4+ e LTCD8+ parece melhorar o prognóstico de pacientes com esta 

neoplasia e dessa maneira a combinação de imunoterapias incluindo ambas células ativadas 

poderia ser efetiva no tratamento destes pacientes. 

 Em carcinomas cervicais, Sheu et al (1999) observaram uma diminuição na 

percentagem de LTCD4+ em tumores sólidos. Conforme estes autores, a incapacidade do 

hospedeiro em eliminar o tumor pode ser devido à geração insuficiente de LTCD4, os quais 

são necessários para amplificar a resposta mediada por LT citotóxicos, sugerindo também que 

o rápido crescimento tumoral pode ser conseqüência da pobre resposta imunológica local. 

 Na presente pesquisa, a imunoexpressão para o anticorpo anti-CD4 foi encontrada em 

grande parte da amostra, porém em pequena quantidade quando comparada com a 



imunomarcação para o anticorpo anti-CD8. Sua marcação não esteve associada a nenhuma 

das variáveis independentes, mesmo sendo constatado que a contagem das células CD4+ foi 

discretamente maior nos CEs de lábio inferior e naqueles casos sem metástase para linfonodos 

cervicais, conforme observado nas tabelas 4 e 6. Fukunaga et al (2004) também não 

encontraram associação estatisticamente significativa quando compraram a quantidade células 

CD4+ de adenocarcinomas pancreáticos com indicadores de prognóstico, muito embora 

referissem que a resposta anti-neoplásica efetiva ocorra através da cooperação entre as células 

CD4 e CD8, o que concorda com os achados do nosso estudo. 

Com esses dados podemos inferir que na amostra analisada houve uma menor 

presença de LTCD4+ em relação aos LTCD8+, não descartando, porém sua importância na 

manutenção da efetividade dos LTCD8+, já que observamos um discreto aumento na 

expressão para o anti-CD4 nos casos de lábio inferior e sem metástase, onde os LTCD8 

estavam mais presentes como referido anteriormente. 

 A discreta diminuição de células CD4+ nos CEs de língua pode justificar em parte a 

resposta anti-tumoral insuficiente nestes tumores verificada por uma maior tendência destes a 

desenvolverem metástases em linfonodos regionais. Nesta localização foi evidenciada tanto 

menor quantidade de LTCD8+ como de LTCD4+ e menor marcação para o anticorpo anti-

CD3 que é específico para ambas as subpopulações de linfócitos. Dessa forma, pode ser 

sugerido que a menor quantidade de células CD8+ encontradas nestas situações também pode 

ser decorrente da quantidade insuficiente de LTCD4+ necessários para recrutar e manter os 

LTCD8 nestes casos. Estes achados também concordam com as pesquisas de Kuss et al 

(2005) que encontraram no sangue de pacientes com carcinomas de cabeça e pescoço mais 

agressivos, com maior tendência a recorrência, menor contagem de LTCD4, e na conclusão 

de Hung et al (1998), os quais inferiram que a resposta anit-tumoral efetiva é criticamente 

dependente do aumento na quantidade de LTCD4 na área da neoplasia. 

 Adicionalmente, realizamos em nosso estudo a razão CD4/CD8 para cada caso e 

através do teste de Mann-Whitney fizemos associação desta razão com metástase e com 

localização anatômica, não sendo encontrada associação significativa com nenhuma destas 

variáveis (p>0.05). Estes achados discordam da pesquisa de Sheu et al (1999), os quais 

citaram que alterações nas proporções CD4/CD8 podem ser indicadoras de prognóstico em 

diferentes neoplasias humanas, verificando que esta alteração estava correlacionada com a 

progressão de carcinomas cervicais, sendo indicativo de uma baixa resposta anti-tumoral o 

que concordou com os estudos de Hernberg et al (1996) e Hernberg, Muhonen, Pyhönen

(1997) em melanomas metastáticos e carcinomas de células renais respectivamente, os quais 



detectaram que alterações na razão CD4/CD8 estava correlacionada com a progressão destas 

neoplasias, sendo um importante indicador de prognóstico 

 Em nosso estudo, nos casos com metástase a razão CD4/CD8 foi 1:2.27 e nos casos 

sem metástase foi de 1:3.70, significando que nos casos com metástase houve uma 

diminuição dos LTCD8 quando comparados com aqueles sem metástase e esta discreta 

alteração na razão pode de fato estar contribuindo também para o seu desenvolvimento. Já 

para a localização anatômica, as razões para os casos situados em língua a lábio inferior foram 

bem semelhantes, sendo 1:3.44 e 1:3.70, respectivamente. 

 Sabe-se que a liberação de citocinas como a IL-2 se faz necessária para haver 

proliferação dos linfócitos e sua diferenciação em células efetoras (KACANI et al, 2003; 

THOMAS et al, 2004), a qual atua também mantendo sua proliferação. Quando os linfócitos 

se tornam células ativadas, passam a expressar receptores para IL-2, podendo ser identificados 

segundo Weiss et al (1993) pelo método da imuno-histoquímica, utilizando-se o anticorpo 

anti-CD25. Porém, segundo Sato et al (2005), o CD25 também se encontra expresso na 

superfície das células T regulatórias. As células T regulatórias (treg ou supressoras) podem 

ser conceituadas, segundo estes autores, como linfócitos CD4+CD25+FOFP3+ que exibem 

propriedades imunossupressoras em decorrência da capacidade de inibir a ativação de LTs por 

liberação de citocinas imunossupressoras. 

 No corrente estudo, detectou-se que a expressão do anticorpo anti-CD25 esteve 

associada de forma significativa com o infiltrado inflamatório (p=0.004) e com a localização 

anatômica (p=0.004), estando este anticorpo presente de forma mais marcante nos carcinomas 

de lábio inferior e discretamente nos casos onde não houve desenvolvimento de metástase 

(tabela 6), verificando-se também que quanto maior a intensidade do infiltrado inflamatório, 

maior a quantidade de células CD25+. Na pesquisa realizada por Sheu et al (1997), os 

mesmos encontraram baixa expressão para o anticorpo anti-CD25 em carcinomas cervicais e 

sugeriu isto pode ser decorrente da presença de defeitos intrínsecos das células T em ativação. 

 Nossos resultados para o anti-CD25, encontram-se de acordo com os princípios da 

resposta imunológica no que diz respeito a ativação dos LTs, já que como foi mencionado, os 

LTs ativados e em proliferação expressam receptores para IL-2 (ABBAS, LICHTMAN, 2005; 

JANEWAY et al, 2007). Fica claro através destes dados que a presença mais marcante de 

células CD25+ nos CEs menos agressivos parece estar atuando de forma efetiva na ativação 

dos LTCD4+ e LTCD8+, presentes também em maior quantidade nestes casos e não na 

inibição da resposta anti-neoplásica através da ação das células T regulatórias. Vale ressaltar, 

que esta assertiva é apenas uma sugestão diante das evidências clínicas, pois a diferença entre 



LTs ativados ou células T regulatórias só poderia ser evidenciada por dupla marcação. Sato et 

al (2005) diferentemente de nosso estudo não encontraram relação da imunomarcação para o 

CD25 em carcinomas muito ou pouco agressivos de ovário. Já Sheu et al (1997) detectaram, 

semelhante aos nossos resultados a menor quantidade de células CD25+, CD4+ e CD8+ em 

carcinomas cervicais agressivos. 

 De acordo com relatos de Rosenberg (1996) e Kiesslng et al (1996), os LTs presentes 

em lesões neoplásicas deveriam mediar uma resposta imune específica contra as neoplasias. 

Porém, condições imunossupressoras presentes no microambiente tumoral, tais como 

liberação de IL-10 e TGF-β pelas células neoplásicas, bem como, alterações na transdução de 

sinal por qualquer um dos componentes do TCR estão relacionados ao escape da neoplasia às 

defesas do hospedeiro, como referido também por Shibuya et al (2002). 

 Estudos recentes sugerem que alterações na expressão de moléculas de transdução 

associadas ao TCR, como componentes das proteínas CD3 (δ,ε) e com a proteína ζ (zeta) 

associada também ao TCR são responsáveis por deficiências no sistema imune de pacientes 

portadores de vários tipos de câncer (MOZOGUCHI et al, 1992; NAKAGOMI et al, 1993; 

GRUIJI et al, 1999). Por exemplo, nos estudos de Zea et al (1995) a baixa expressão do 

domínio zeta esteve associada à baixa sobrevivência de pacientes com melanomas. Os 

mecanismos responsáveis pela perda de componentes do TCR e especificamente do domínio 

ζ em LTs intra-tumorais ainda estão sendo investigados. Segundo Kiessling et al (1996) isso 

pode estar relacionado à liberação de citocinas imunossupressoras pelas células neoplásicas 

que induziriam a degradação de constituintes do TCR. Porém, Reichert et al (2002) sugeriram 

a partir de pesquisas realizadas em cânceres orais que isto pode ocorrer em decorrência da 

indução na apoptose em LT intra-neoplásicos pela expressão de Fas-L em sua membrana. 

Eles encontraram que o aumento na proporção das células apoptóticas estava relacionada com 

a redução na expressão do domínio ζ. Em 1998 este mesmo grupo de autores encontrou que a 

ausência ou fraca expressão do domínio zeta combinado com o TNM e metástase definem o 

pobre prognóstico em CEOs, verificando isso através de uma análise de 138 biópsias de 

CEOs. 

 Baseado nestes estudos e na ausência de trabalhos na literatura nacional que avaliasse 

dessa forma a atividade funcional do receptor TCR foi que adicionalmente nos propusemos a 

verificar a imuno-expressão do anticorpo anti-zeta em nossa amostra. Além da contagem das 

células ζ+ verificamos a intensidade de marcação do seu anticorpo conforme verificado 

também por Reichert et al (2002). 



 A contagem das células ζ+ não exibiu associação significativa com a localização 

anatômica nem com a variável metástase, apesar de poder ser observado um discreto aumento 

em sua quantidade nos casos onde a metástase esteve ausente, acompanhando em parte os 

resultados para os anticorpos anti-CD3, anti-CD-4, anti-CD8 e anti-CD25. 

 No tocante a intensidade de marcação para tal domínio, a porcentagem dos casos que 

exibiram fraca e forte expressão foi semelhante para os casos com e sem metástase, 

referenciando-se que nestes a fraca marcação compreendeu 69.2% e 64.9% da amostra 

respectivamente e a forte expressão este presente em 30.8% dos casos com metástase e 35.1% 

nos casos sem metástases. Para localização anatômica também não foi diferente, já que tal 

intensidade mostrou-se de forma semelhante em ambas localizações. 

 Esses achados discordam das pesquisas referidas anteriormente, já que não 

conseguimos detectar no presente estudo alterações tão significativas na expressão do 

domínio ζ na amostra analisada, diferindo também das pesquisas de Ishigami et al (2001) os 

quais referiram que tal expressão é considerada um marcador de prognóstico independente em 

carcinomas gástricos, sugerindo até que a normalização da expressão da proteína ζ através do 

tratamento com citocinas para estes pacientes pode aumentar a sobrevivência para os 

portadores de carcinomas gástricos em estágios avançados.  

 Diante do que foi exposto, fica patente que o perfil do infiltrado inflamatório 

encontrado no front de invasão tumoral exerceu certa influência na agressividade dos CEs de 

língua e lábio inferior estudados e de certa forma parece estar contribuindo para as 

controvérsias no tocante a utilização de critérios morfológicos como indicadores de 

agressividade. Com base nisto, sugerimos que o aprofundamento nas investigações acerca das 

defesas anti-tumorais dos portadores de CEs podem contribuir para o aperfeiçoamento das 

terapias oncológicas. Porém, é necessária realização de mais pesquisas, principalmente em 

relação perfil de citocinas secretado por estes pacientes e na integridade dos componentes do 

TCR dos linfócitos, já que a maioria dos estudos mostram deficiências na contagem de 

linfócitos em CEs agressivos e sugerem que o reforço no sistema imunológico dos pacientes 

pode melhorar a resposta à terapêutica empregada. 



Conclusões 



7 CONCLUSÕES 

 Os resultados encontrados com a realização deste estudo permiti-nos concluir que: 

1) O parâmetro intensidade de infiltrado inflamatório isolado da gradação histológica de 

malignidade proposta por Bryne (1998), não constituiu um indicador de agressividade 

nos CEs de língua e lábio inferior analisados, encontrando-se intenso infiltrado 

inflamatório mesmo nos casos de língua e  naqueles que desenvolveram metástases; 

2) De forma geral, a contagem de células CD3+, CD4+, CD8+ e CD25+ foi maior nos 

CEs de lábio inferior e nos casos isentos de metástase, enquanto que o anti-ζ foi mais 

marcante apenas nos CEs sem metástase, sem relação com a localização anatômica; 

3) Apenas os anticorpos anti-CD3, anti-CD8 e anti-CD25 exibiram associação 

significativa com as variáveis independentes, sendo detectado que o anti-CD3 

aumentou de forma significativa quando do aumento na intensidade do infiltrado 

inflamatório, fato este esperado. O CD8 e o CD25 estiveram mais presentes também 

quando havia aumento na quantidade de inflamação e nos casos de CEs de lábio 

inferior, indicando que nos CEs menos agressivos realmente houve maior participação 

das células inflamatórias. 

4) A análise da intensidade de marcação do anticorpo anti-ζ não permitiu verificar a 

funcionalidade do TCR na amostra em questão; 

5) O desenvolvimento de metástase na amostra estudada, que é indicativo de 

agressividade e pobre prognóstico pode estar relacionada em parte ao perfil imuno-

histoquímico do infiltrado inflamatório presente no front de invasão tumoral. 



Referências 



REFERÊNCIAS 

ABBAS, A K.; LICHTMAN, A H. Imunologia Celular e Molecular. Editora Elsevier, Rio de 

Janeiro-RJ, 5ª edição, 2005. 

AGUIAR JÚNIOR, F.C.; KOWALSKI, L.P.; de ALMEIDA, O.P. Clinicopathological and 

immunohistochemical evaluation of oral squamous cell carcinoma in patients with early local 

recurrence. Oral Oncol., in press, 2006. 

ALDERSON, M.R et al. Fas ligand mediates activation-induced cell death in human T 

lymphocytes. J Exp Med., v.181, n.1, p.71-77, 1995. 

AMAR, A.; CURIONINI, S.T.H.; RAPORT, A. Tratamento cirúrgico do carcinoma 

epidermóide de língua e soalho de boca localmente avançado: efeito da radioterapia pós-

operatória. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, v.4, p.480-483, 2003. 

AMARAL, T.M.P. et al. Predictive factors of occult metastasis and prognosis of clinical 

stages I and II squamous cell carcinoma of the tongue and floor of the mouth. Oral Oncol., 

v.40, p.780-786, 2004. 

ARANY, I. et al. Tumor differentiation-dependent local immunity in human head and neck 

cancers. Cancer Letters, v.123, p.173-176, 1998. 

ATKINSON, T,P. et al. Splice variant in TCRzeta links T cell receptor signaling to a G-

protein-related signaling pathway. Biochem Biophys Res Commun., v.310, p.761-766, 2003. 

BAHEIM, K. et al. An immunologic study of the distribution and status of activation of head and neck 

tumor infiltrating leukocytes. Arch Otorhinolaryngol., v.244, p.127-132, 1987. 

BALARAM, P.; VASUDEVAN, M. Quantification of Fc receptor-bearing T-Lymphocytes (Tg and 

Tm) in oral cancer. Cancer, v.52, p.1837-1840, 1983. 



BETTENDORF, O.; PIFFKÒ, A.; BÀNKFALVI, A. Prognostic and predictive factors in oral 

squamous cell cancer: important tools for planning individual therapy? Oral Oncol., v.40, 

p.110-119, 2004. 

BHATTACHARYYA, N.; NAYAK, V.K. Survival outcomes for second primary head and 

neck cancer: a matched analysis. Otolaryngol Head Neck Surg., v.132, n.1, p.63-68, 2005. 

BIER, J. et al. The doubtful relevance of nonspecific immune reactivevuty in paptients with 

squamous cell carcinoma of the head and neck region. Cancer, v.52, p.1165-1172, 1983. 

BOLLIGER, L.; JOHANSSON, B.; PALMER, E. The short extracellular domain of the T cell 

receptor zeta chain is involved in assembly and signal transduction. Mol Immunol., v.34, 

p.819-27, 1997. 

BORJESSON, P.K. et al. Radioimmunodetection and radioimmunotherapy of head and neck 

cancer. Oral Oncol., v.40, p.761-772, 2004. 

BRAAKHUIS, B.J.; LEEMANS, C.R.; BRAKENHOFF, R.H. A genetic progression model 

of oral cancer: current evidence and clinical implications. J Oral Pathol Med., v.33, p.317-

22, 2004. 

BROUHA, X.D et al. Increasing incidence of advanced stage head and neck tumours. Clin 

Otolaryngol Allied Sci., v.28, n.3, p.231-234, 2003. 

BRYNE, M. Is the invasive front of oral carcinoma the most important area for 

prognostication? Oral Dis., v.4, p.70-77, 1998. 

CAMPISI, G. et al. HPV infection in relation to OSCC histological grading and TNM stage. 

Evaluation by traditional statistics and fuzzy logic model. Oral Oncol., v.42, p.638-645, 

2006.

CHAMBERS, C.A.; ALLISON, J.P. Co-stimulation in T cell responses. Curr Opin 

Immunol., v.9, n.3, p.396-404, 1997. 



CHANG, M.C. et al. Cell-mediated immunity and head and neck cancer: with special 

emphasis on betel quid chewing habit. Oral Oncol., v.41, p.757-775, 2005. 

CHEN, Z. et al. Expression of proinflammatory and proangiogenic cytokines in patients with 

head and neck cancer. Clin Cancer Res., v.5, p.1369-1379, 1999. 

CHO, Y. et al. CD4+ and CD8+ T cells cooperate to improve prognosis of patients with 

esophageal squamous cell carcinoma. Cancer Res., v.63, p.1555-1559, 2003. 

CHOI, K.K. et al. Independent prognostic factors of 861 cases of oral squamous cell 

carcinoma in Korean adults. Oral Oncol., v.42, p.1-10, 2006. 

CORTHAY, A. et al. Primary antitumor immune response mediated by CD4+ T cells. 

Immunity, v. 22, p.371-383, 2005.

COSTA, A.L.L. et al. Correlação entre a classificação TNM, gradação histológica e 

localização anatômica em carcinoma epidermóide oral. Pesq Odont Bras., v. 16, p.216-220, 

2002.

COSTA, A.L.L.; ARAÚJO-JÚNIOR, R.; RAMOS, C. Correlação entre a classificação clínica 

TNM e as características histológicas de malignidade do carcinoma epidermóide oral. Revista 

Brasileira Otorrinolaringologia, v.71, p.181-7, 2005. 

CRUCHLEY, A.T. et al. Langerhans cell density in normal human oral mucosa and skin: 

relationship to age, smoking and alcohol consumption. J Oral Pathol Med., v.23, n.2, p.55-

59, 1994. 

DANIEL, P.T.; KRAMMER, P.H. Activation induces sensitivity toward APO-1 (CD95)-

mediated apoptosis in human B cells. J Immunol., v.152, n.12, p.5624-5632, 1994. 

DANIEL, D. et al. Immune enhancement of skin carcinogenesis by CD4+ T cells. J Exp 

Med., v.197, p.1017-1028, 2005. 



DANTAS, D.D.L. et al. Clinical- Pathological parameters in squamous cell carcinoma of the 

tongue. Braz Dent J., v.14, p.22-25, 2003. 

D’ORO, U. et al. Regulation of constitutive TCR internalization by the ζ-chain. J of 

Immunol., v.169, p.6269-6278, 2002. 

EL-GAZZAR, R. et al. Vascularity and expression of vascular endothelial growth factor in 

oral squamous cell carcinoma, resection margins, and nodal metástases. Br J Oral 

Maxillofac Surg., v.44, p.193-197, 2005. 

FELICIANI, C.; GUPTA, A.K; SAUDER, D.O.N. Keratinocytes and cytokine/growth 

factors. Crit Rev Oral Biol Med., v.7, n.4, p.300-318, 1996. 

FERRIS, R.L. Progress in head and neck cancer immunotherapy: can tolerance and immune 

suppression be reversed? ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec., v.66, n.6, p.332-340, 2004. 

FILHO, F. S. A. et al. Paradigma da disseminação local do carcinoma epidermóide de base de 

língua. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, v.70, n.4, p.471-477, 2004. 

FUKUNAGA, A. et al. CD8+ tumor-infiltrating lymphocytes together with CD4+ tumor-

infiltrating lymphocytes and dendritic cells improve the prognosis of patients with pancreatic 

adenocarcinoma. Pancreas, v.28, n.1, p.26-31, 2004. 

GABRIEL, A. et al. Immunohistochemical analysis of lymphocytic infiltration in the tumor 

microenvironment in patients operated on for laryngeal cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol, 

v.256, p.384-397, 1999. 

GANNOT, G. et al. Increase in immune cell infiltration with progression of oral epithelium 

from hyperkeratosis to dysplasia and carcinoma. Br J Cancer, v.86, p.1444-1448, 2002. 

GANNOT, G.; BUCHNER, A.; KEISARI, Y. Interaction between the immune system and 

tongue squamous cell carcinoma induced by 4-nitroquinoline N-oxide in mice. Oral Oncol.,

v.40, p.287-297, 2004. 



GASTMAN, B.R. et al. Caspase-mediated degradation of T-cell receptor zeta-chain. Cancer 

Res., v.59, n.7, p.1422-1427, 1999. 

GASTMAN, B. R. et al. Tumor-induced apoptosis of T lymphocytes: elucidation of 

intracellular apoptotic events. Blood, v.95, n.6, p.2015-2023, 2000. 

GERVÁSIO, O. L. A. S. et al. Oral squamous cell carcinoma: a retrospective study of 740 

cases in a Brazilian population. Braz Dent J., v.12, p.57-61, 2001. 

GHOSHAL, S. et al. Carcinoma of the buccal mucosa: analysis of clinical presentation, 

outcome and prognostic factors. Oral Oncol., v.42, p.533-539, 2006. 

GREENWOOD, M. et al. Oral cancer: material deprivation, unemployment and risk factor 

behaviour – an initial study. Int J of Oral Maxillofac Surg., v. 32, p.74-77, 2003. 

GOLDENBERG, D. et al. Habitual risk factors for head and neck cancer. Otolaryngol Head 

Neck Surg., v.131, n.6, p.986-993, 2004. 

GRUIJIL, T.D. et al. Expression of CD3-zeta on T-cells in primary cervical carcinoma and in 

metastasis-positive and -negative pelvic lymph nodes. Br J Cancer, v.79(7-8), p.1127-32, 

1999.

HARDISSON, D. Molecular pathogenesis of head and neck squamous cell carcinoma. Eur 

Arch Otorhinolaryngol., v.260, p.502-508, 2003. 

HERNBERG, M. et al. The CD4+/CD8+ ratio as a prognostic factor in patients with 

metastatic melanoma receiving chemoimmunotherapy. J Clin Oncol., v.14, p.1690-1696, 

1996.

HERNBERG, M.; MUHONEN, T.; PYHÖNEN, S. Can the CD4+/CD8 ratio predict the 

outcome of interferon-α therapy for renal cell carcinoma? Annals of Oncol., v.8, p.71-77, 

1997.



HIRAOKA, K. et al. Concurrent infiltration by CD8+ T cells and CD4+ T cells is a 

favourable prognostic factor in non-small-cell lung carcinoma. Br J Cancer, v.94(2), p.275-80, 

2006.

HIRATSUKA, H. et al. Immunohistologic detection of lymphocyte subpopulations infiltrating 

in human oral cancer with special reference to its clinical significance. 

Cancer, v.53, p.2456-66, 1984. 

HOFFMANN, T.K.; BIER, H.; WHITESIDE, T.L.Targeting the immune system: novel 

therapeutic approaches in squamous cell carcinoma of the head and neck. Cancer Immunol 

Immunother, v.53, n.12, p.1055-1067, 2004.  

HOWELL, R. E. et al. Trends in the incidence of oral cancer in Nova Scotia from 1983 to 

1997. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol and Endod, v.95, p.205-212, 2003. 

HU, H.M.; URBA, W.J.; FOX, B.A. Gene-modified tumor vaccine with therapeutic potential 

shifts tumor-specific T cell response from a type 2 to a type 1 cytokine profile. J Immunol, 

v.161, n.6, p.3033-3041, 1998. 

HUNG, B.K. et al. The central role of CD4(+) T cells in the antitumor immune response. J 

Exp Med, v.21, p.2357-2368, 1998. 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. http://www.inca.gov.br. Acesso em 2006 . 

ISHIGAMI, S. et al. CD3-zetachain expression of intratumoral lymphocytes is closely related 

to survival in gastric carcinoma patients. Cancer, v.94, p.1437-1442, 2002. 

JANEWAY, C. A et al. Imunobiologia – O sistema imune na saúde e na doença. Editora 

Artmed, São Paulo-SP, 6ª edição, 2007. 

JOHNSON, N. et al. Squamous cell carcinoma. In : Word Health Oraganization classification 

of tumors – Head and Neck tumors, IARC Library, 2005. 



KACANI, L. et al. Immunosuppressive effects of soluble factors secreted by head and neck 

squamous cell carcinoma on dendritic cells and T lymphocytes. Oral Oncol, v.39, p.672-679, 

2003.

KADEMANI, D. et al. Prognostic Factors in Intraoral Squamous Cell Carcinoma:  The 

influence of Histologic Grade., Journal of Oral Maxillofacial Surgery, v.63, p.1599-1605, 

2005.

KERDPON, D.; SRIPLUNG, H. Factors related to advanced stage oral squamous cell 

carcinoma in southrn Thailand. Oral Oncol, v.37, p.216-221, 2001. 

KERREBIJN, J.D. et al. The effects of thymostimulin on immunological function in patients 

with head and neck cancer. Clin Otolaryngol Allied Sci, v.21, p.455-462, 1996. 

KIESSLING, R. et al. Immunosuppression in human tumor-host interaction: role of cytokines 

and alterations in signal-transducing molecules. Springer Semin Immunopathol, v.18, 

p.227-242, 1996. 

KIM, J.W. et al. Expression of pro- and antiapoptotic proteins in circulating CD8+ T cells of 

patients with squamous cell carcinoma of the head and neck. Clin Cancer Res, v.10, n.15, 

p.5101-5110, 2004. 

KRUMMEL, M.F.; ALLISON, J.P. CD28 and CTLA-4 have opposing effects on the response 

of T cells to stimulation. J Exp Med, v.182, p.459-465, 1995. 

KURAGO, A. et al.  Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) manipulates immune 

response. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol and Endod, Abstract, August, 

2004.

KUROKAWA, H. et al.  The high prognostic value of the histologic grade at the deep 

invasive front of tongue squamous cell carcinoma. J of Oral Pathol Med, v.34, p.329-333, 

2005.



KUSS, I et al. Imbalance in absolute counts of T lymphocyte subsets in patients with head and 

neck cancer and its relation to disease. Adv Otorhinolaryngol, v.62, p.161-172, 2005. 

LA GRUTA, N.L. et al. Architetural changes in the TCR:CD3 complex induced by 

MHC:Peptide ligation. J of Immunol, v.172, p.3662-3669, 2004. 

LATHERS, D.M.; ACHILLE, N.J.; YOUNG, M.R. Incomplete Th2 skewing of cytokines in 

plasma of patients with squamous cell carcinoma of the head and neck. Hum Immunol, v.64, 

p.1160-1166, 2003. 

LATHERS, D.M.; YOUNG, M.R. Increased aberrance of cytokine expression in plasma of 

patients with more advanced squamous cell carcinoma of the head and neck. Cytokine., v.25, 

n.5, p.220-228, 2004. 

LIM, S-C et al. Predictive markers for late cervical metastasis in stage I and II invasive 

squamous cell carcinoma of the oral tongue. Clin Cancer Res, v.10, p.166-172, 2004. 

LÓPEZ-JORNET, P.; CAMACHO-ALONSO,F. New barriers in oral cancer. Patient 

accessibility to dental examination-A pilot study. Oral Oncol., v.42, p.1022-1025, 2006.

MAGRINI, E. et al. Neoplasias da cavidade oral: estudo do tipo histológico, localização, cor, 

sexo e faixa etária. J Bras Med, v.78, p.149-150, 2000. 

MANUEL, S. et al. Survival in patients under 45 years with squamous cell carcinoma of the 

oral tongue. Int J Oral Maxillofac Surg. v.32, n.2, p.167-73, 2003. 

MARQUES, C.F. et al. Influence of CYP1A1, CYP2E1, GSTM3 and NAT2 genetic 

polymorphisms in oral cancer susceptibility: results from a case-control study in Rio de 

Janeiro. Oral Oncol, v.42, p.632-7, 2006.

MASSANO, J. et al. Oral squamous cell carcinoma: Review of prognostic and predictive 

factors. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol and Endod, v.102, p.67-76, 2006. 



MATIBA, B.; MARIANI, S.M; KRAMMER, P.H. The CD95 system and the death of a 

lymphocyte. Semin Immunol, v.9, n.1, p.59-68, 1997. 

McGURK, M. et al. Delay in diagnosis and its effect on outcome in head and neck cancer.  Br 

J Oral Maxillofac Surg, v.43, p.281-284, 2005. 

MELICHAR, B. et al. CD4+ T-lymphocytopenia and systemic immune activation in patients 

with primary and secondary liver tumours. Scand J Clin Lab Invest., v.61, n.5, p.363-370, 

2001.

MILLER, C. S.; JOHNSTONE, B. M. Human papillomavirus as a risk factor for oral 

squamous cell carcinoma: a metal- analysis, 1982-1997. Oral Surg Oral Medic Oral Pathol 

Oral Radiol and Endod, v.91, p. 622-635, 2001.  

MILLER, C.S.; HENRY, R.G.; RAYENS, M. K. Disparities in risk of and survival from 

oropharyngeal squamous cell carcinoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 

and Endod, v.95, n.5, p.570-575, 2003. 

MIRANDA, J. L. Expressão das proteínas da matriz extracelular em carcinomas epidermóides 

de língua e lábio inferior. Natal, 2002, 110p. Tese (Doutorado em Patologia Oral). 

Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

MORI, M. et al. Infiltration of CD8+ T cells in non-small cell lung cancer is associated with 

dedifferentiation of cancer cells, but not with prognosis. Tohoku J Exp Med, v.191, n.2, p. 

113-118, 2000. 

MOZOGUCHI, H. et al. Alterations in signal transduction molecules in T lymphocytes from 

tumor-bearing mice. Science, v.258, p.1795-1798, 1992. 

MYOUNG, H. et al. Correlation of proliferative markers (Ki-67 and PCNA) with survival and 

lymph node metastasis in oral squamous cell carcinoma: a clinical and histopathological 

analysis of 113 patients. Int J Oral Maxillofac Surg. v.35, p.1005-1010, 2006.



NAGPAL, J. K.; BIBHU, R. D. Oral cancer: reviewing the present understanding of its 

molecular machanism and exploring the future directions for its effective management. Oral 

Oncol, v.39, p.213-221, 2003. 

NAITO, Y. et al. CD8+ T cells infiltrated within cancer cell nests as a prognostic factor in 

human colorectal cancer. Cancer Res, v.58, p.3491-3494, 1998. 

NACAGOMI, H. et al. Decreased expression of the signal-transducing ζ chains in tumor-

infiltrating T-Cells and NK cells of the patients with colorectal carcinoma. Cancer Res, v.53, 

p.5610-5612, 1993. 

NAKANO, O. et al. Proliferative activity of intratumoral CD8(+) T-lymphocytes as a 

prognostic factor in human renal cell carcinoma: clinicopathologic demonstration of 

antitumor immunity. Cancer Res, v.61, p.5132-5136, 2001. 

NEVILLE B.W. et al. Patologia Oral e Maxilofacial. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan, 2004. 

NOZOE, T.; MAEHARA, Y.; SUGIMACHI, K. Preoperative sorting of circulating T 

lymphocytes in patients with esophageal squamous cell carcinoma: its prognostic 

significance. World J Gastroenterol, v.11, n.42, p. 6689-6693, 2006. 

OKAMOTO, E. et al. Prediction of delayed neck metastasis in patients with stage I/II 

squamous cell carcinomas. J Oral Pathol Med, v.31, n.4, p.227-233, 2002. 

O'REGAN, E.M. et al. Squamous cell carcinoma of the head and neck in young Irish adults. 

Br J Oral Maxillofac Surg, v.44, p.203-206, 2006. 

PRECIADO, D.A; MATAS, A.; ADAMS, G.L. Squamous cell carcinoma of the head and 

neck in solid organ transplant recipients. Head Neck, v.24, n.4, p.319-325, 2002. 

PREHN, R.T. Stimulatory effects of immune reactions upon the growths of untransplanted 

tumors. Cancer Res., v.54, n.4, p.908-914, 1994. 



RABINOWICH, H. et al Lymphocyte apoptosis induced by Fas ligand- expressing ovarian 

carcinoma cells. Implications for altered expression of T cell receptor in tumor-associated 

lymphocytes. J Clin Invest, v.101, n.11, p.2579-2588, 1998. 

REICHERT, T.E. et al. Immune cells in the tumor microenvironment. Mechanism responsible 

for signaling and functional defects. J Immunother, v.21, p.295-300, 1998. 

REICHERT, T.E. et al. Signaling abnormalities, apoptosis, and reduced proliferation of 

ciruculating and tumor-infiltrating lymphocytes in patients with oral carcinoma. Clin Cancer 

Res, v.8, p.3137-3145, 2002. 

ROPPONEN, K. M. et al. Prognostic value of tumour-infiltrating lymphocytes (TILs) in 

colorectal cancer. J Pathol, v.182, n.3, p.318-324, 1997. 

ROSENBERG, S.A. Progress in the development of immunotherapy for the treatment of 

patients with cancer. J Intern Med, v.250, p.462-75, 2001. 

ROSENBERG, S.A. The immunotherapy of solid cancers based on cloning the genes 

encoding tumor-rejection antigens. Annu Rev Méd, v.47, p.481-91, 1996. 

SABEL, M.S et al. CTLA-4 blockade augments human T lymphocyte-mediated suppression 

of lung tumor xenografts in SCID mice. Cancer Immunol Immunother, v.54, p.944-952, 

2005.

SANTANA, E.J.B.; ROCHA, L.E.F.L. Squamous cell carcinoma in a 20 years prevalence and 

descriptive analysis at the Arisitdes Maltez Hospital. Rev Fac Odontol Univ Fed Bahia, v. 

18, p.40-45, 1999. 

SASAKI, T et al. Clinico-pathological features of squamous cell carcinoma of the oral cavity 

in patients <40 years of age. J Oral Pathol Med, v.34, n.3, p.129-133, 2005. 

SATO, E. et al. Intraepithelial CD8+ tumor-infiltrating lymphocytes and a high 

CD8+/regulatory T cell ratio are associated with favorable prognosis in ovarian cancer. 

Proc Natl Acad Sci, v.102, p.18538-18543, 2005. 



SATOH, S. et al. A new in vitro model for analyzing the biological behavior of well-

differentiated squamous cell carcinoma. Pathol Res Pract, v.201, p.27-35, 2005. 

SAWAIR, F.A. et al. Invasive front grading: reliability and usefulness in the management of 

oral squamous cell carcinoma. J of Oral Pathol Med, v. 32, p.1-9, 2003. 

SCHANTZ, S.P, YU, G.P. Head and neck cancer incidence trends in young Americans, 1973-

1997, with a special analysis for tongue cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, v.128, 

n.3, p.268-274, 2002. 

SCHRODER, W. et al. Lymphocyte subsets in patients with ovarian and breast cancer. Eur J 

Gynaecol Oncol, v.18, n.6, p.474-477, 1997. 

SCHMIDT, B.L et al. Tobacco smoking history and presentation of oral squamous cell 

carcinoma. J Oral Maxillofac Surg, v.62, n.9, p.1055-1058, 2004. 

SCHUMACHER, K. et al. Prognostic significance of activated CD8(+) T cell infiltrations 

within esophageal carcinomas. Cancer Res, v.61, n.10, p.3932-3936, 2001. 

SHEU, B-C. et al. Reversed CD4/CD8 ratios of tumor-infiltrating lymphocytes are correlated 

with the progression of human cervical carcinoma. Cancer, v.86, p.1537-1543, 1999. 

SHEU, B-C. et al. Down-regulation of CD25 expression on the surface of activated tumor-

infiltrating lymphocytes in human cervical carcinoma. Human Pathol, v.56, p.39-48, 1997. 

SHORES, E.W.; LOVE, P.E. TCR zeta chain in T cell development and selection. 

Curr Opin Immunol, v.9, p.380-389, 1997. 

SILVEIRA, E. J. D. Carcinoma epidermóide de língua: Correlação clínica, histológica e 

imuno-histoquímica. Natal, 2004, 113p. Dissertação (Mestrado em Patologia Oral). 

Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 



SPARANO, A. et al. Modulation of Th1 and Th2 cytokine profiles and their association with 

advanced head and neck squamous cell carcinoma. Otolaryngol Head Neck Surg, v.131, 

p.573-576, 2004. 

TAYLOR, D.D. et al. Modulation of CD3-zeta as a marker of clinical response to Il-2 therapy 

in ovarian cancer patients. Gynecologic Oncol, v.94, p.54-60, 2004. 

THOMAS, G.R. et al. Cytokines IL-1 alpha, IL-6, and GM-CSF constitutively secreted by 

oral squamous carcinoma induce down-regulation of CD80 costimulatory molecule 

expression: restoration by interferon gamma. Cancer Immunol Immunother, v.53, n.1, p. 

33-44, 2004. 

TUCCI, M.G. et al. Advances in the understanding of malignant transformation of 

keratinocytes: an immunohistochemical study. J Eur Acad Dermatol Venereol, v.10, n.2, 

p.118-124, 1998. 

VALITUTTI, S. et al. Degradation of T cell receptor (TCR)-CD3-ζ complexes after antigenic 

stimulation.  J Exp Med, v.185, p.1859-1864, 1997. 

Van ELSAS, A.; HURWITZ, A.A.; ALLISON, J.P. Combination immunotherapy of B16 

melanoma using anti-cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4) and 

granulocyte/macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)-producing vaccines induces 

rejection of subcutaneous and metastatic tumors accompanied by autoimmune  

WAKABAYASHI, O. et al. CD4+ T cells in cancer stroma, not CD8+ T cells in cancer cell 

nests, are associated with favorable prognosis in human non-small cell lung cancers. Cancer 

Sci. v.94, n.11, p.1003-1009, 2003. 

WALKER, D.M.; BOEY, G.; MCDONALD, L.A. The pathology of oral cancer. 

Pathology, v.35, p.376-83, 2003. 

WEISS, A.T. Lymphocyte activation. In: PAUL, W. E. Fundamental Immunology. 3ed. 

New York: Raven Press, 1993, p.467-504. 



WHITESIDE, T.L. Tumor-infiltrating lymphocytes in human malignancies, Austin, TX: 

Medical Inteligence UNIT, R. G. Landes Co., 1993. 

WHITESIDE, T.L. Immunobiology of head and neck cancer. Cancer and Metastasis 

Reviews, v.24, p.95-105, 2005. 

WHITESIDE, T.L. Methods to monitor immune response and quality control. Dev Biol 

(Basel)., v.116, p.219-228, 2004. 

WHITESIDE, T.L. Tumor-induced death of immune cells: its mechanisms and consequences. 

Cancer Biology, v.12, p.43-50, 2002. 

WHITESIDE, T.L. Down-regulation of zeta-chain expression in T cells: a biomarker of 

prognosis in cancer? Cancer Immunol Immunother, v.53, n.10, p.865-878, 2004. 

WONG, Y.K. et al. Association of CTLA-4 gene polymorphism with oral squamous cell 

carcinoma. J Oral Pathol Med, v.35, p.51-54, 2006. 

WUNSCH-FILHO, V; GÁTTAS, G.J.F. Biomarcadores moleculares em câncer: implicações 

para a pesquisa epidemiológica e a saúde pública. Caderno de Saúde Pública, v.17, p.467-

480, 2001. 

WUNSCH-FILHO, V. The epidemiology of oral and pharynx cancer in Brazil. Oral Oncol,

v.38, p.737-746, 2002. 

ZEA, A.H. et al. Alterations in T cell receptor and signal transduction molecules in melanoma 

patients. Clin Cancer Res, v.1, p.1327-1335, 1995. 

ZHANG, Z.Y. et al. Human papillomavirus type 16 and 18 DNA in oral squamous cell 

carcinoma and normal mucosa. Int J Oral Maxillofac Surg, v.33, n.1, p.71-74, 2004. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 75
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 75
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFc5c5bb34c6a90020bb38c11cb97c0020ac80d1a0d558ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020c801d569d55c00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c9002540875284e8e55464e1a65876863ff0c53ef4ee553ef9760573067e5770b548c6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef69069752865bc6aa28996548c521753705546696d65874ef63002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


