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RESUMO 

 

Introdução: O Carcinoma de Células Escamosas Oral (CCEO) é um grande problema de 

saúde pública em todo o mundo. Acredita-se que o mecanismo responsável pela progressão 

tumoral seja baseado na invasão coletiva ou de células individuais, chamado de Transição 

Epitelial-Mesenquimal (TEM), onde ocorre uma diminuição da expressão de biomarcadores 

epiteliais e aumento da expressão de biomarcadores mesenquimais, como Twist. A 

Podoplanina (PDPN), uma glicoproteína transmembranar, está envolvida na motilidade das 

células neoplásicas que estão passando pela TEM para orientar o complexo celular durante a 

invasão. Objetivo: Realizar uma análise comparativa entre a imunoexpressão da PDPN e do 

Twist em 40 casos de CCEs de lábio inferior (CCELI) e 36 casos de língua oral (CCELO), 

para analisar possíveis associações com parâmetros clínicos-patológicos (tamanho do tumor 

primário, metástase linfonodal regional e à distância, estadiamento clínico, grau histológico 

de malignidade e padrão histológico de invasão). Métodos: Para avaliação do grau 

histopatológico de malignidade, utilizou-se o sistema proposto por Brandwein-Gensler et al 

(2005). Para os dois marcadores, quatro tipos de análises imuno-histoquímica foram 

realizados: análise do front de invasão, das áreas compressivas do tumor, das grandes ilhas 

tumorais (>15 células neoplásicas) e dos ninhos/células dissociadas (<15 células neoplásicas). 

Para a análise das relações entre os parâmetros clínicos e histopatológicos e as 

imunoexpressões de PDPN e Twist, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

Para verificar possíveis correlações entre as imunoexpressões de PDPN e Twist, foi realizado 

o teste de correlação de Spearman (r). Para todos os testes estatísticos, foi estabelecido um 

nível de significância de 5% (p < 0,05). Resultados: Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas na imunoexpressão de PDPN e Twist em relação ao tamanho 

do tumor, metástase e estadiamento clínico de CCELI (p > 0,05). Porém foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas na imunoexpressão citoplasmástica de PDPN em 

relação aos padrões de invasão tipo 4 e 5 (p = 0,032) de Brandwein-Gensler et al. (2005). 

Também não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na imunoexpressão 

de PDPN e Twist em relação ao tamanho do tumor, metástase e estadiamento clínico de 

CCELO (p > 0,05). Observou-se diferenças estatisticamente significativas entre a expressão 

citoplasmática (p = 0,006), membranar (p = 0,030) e geral (p = 0,025) de PDPN nos CCELO 

com os padrões de invasão tipo 4 e 5 de Brandwein-Gensler et al. (2005). Além disso, foram 

observadas correlações negativas estatisticamente significativas entre a expressão membranar 

da PDPN e as expressões geral (r = -0,356; p = 0,024) e citoplasmática do Twist (r = -0,336; 



 

p = 0,034) nos CCELI. Conclusões: A expressão da PDPN está inversamente relacionada 

com o Twist em CCELI, além de demonstrar que ambas proteínas estão associadas com um 

pior padrão de invasão nos CCELI e CCELO. Também, levantou-se a hipótese de que a 

relação da PDPN com o Twist em CCELI e CCELO possa estar mais envolvida com uma 

transição parcial do fenótipo epitelial para o mesenquimal do que uma transição completa 

coordenada pela PDPN. 

 

Palavras-chave: Carcinoma de Células Escamosas. Proteína 1 Relacionada a Twist. 

Transição Epitelial-Mesenquimal. Patologia Bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC) is a major public health problem 

worldwide. It is believed that the mechanism responsible for tumor progression is based on 

collective invasion of cell groups or individual cells, called Epithelial-Mesenchymal 

Transition (EMT), where there is a decrease in the expression of epithelial biomarkers and 

increased expression of mesenchymal biomarkers as Twist. Podoplanin (PDPN), a 

transmembrane glycoprotein, is assumed to be involved in the motility of neoplastic cells that 

are undergoing through EMT to guide the cell complex during an invasion. Objective: To 

perform a comparative analysis of the immunoexpression of PDPN and Twist among 40 cases 

of lower lip CCEs and 36 cases of oral tongue, (primary tumor size, regional and distal lymph 

node metastasis, clinical staging, histological grade of malignancy and histological pattern of 

invasion). Methods: To evaluate the histopathological grade of malignancy, the system 

proposed by Brandwein-Gensler et al. (2005) was used. For the two markers, four types of 

immunohistochemical analysis were performed: analysis of the invasion front, tumor 

compressive areas, large tumor islands (> 15 neoplastic cells) and nests/dissociated cells (<15 

neoplastic cells). The non-parametric Mann-Whitney test was used for the analysis of the 

relationships between the clinical and histopathological parameters and the PDPN and Twist 

immunoexpressions. To verify possible correlations between the PDPN and Twist 

immunoexpressions, the Spearman (r) correlation test was performed. For all statistical tests, 

a significance level of 5% (p <0.05) was established. Results: No statistically significant 

differences were found between PDPN and Twist immunoexpression and tumor size, 

metastasis, and clinical staging on lower lip SCC (p > 0.05). However, statistically significant 

differences were found between the cytoplasmic immunoexpression of PDPN and the 

invasion patterns type 4 and 5 (p = 0.032) of Brandwein-Gensler et al. (2005). Also, no 

statistically significant differences were found between PDPN and Twist immunoexpression 

and tumor size, metastasis and clinical staging on oral tongue SCC (p > 0.05). Statistically 

significant differences were observed between the cytoplasmic (p = 0.006), membrane (p = 

0.030) and general (p = 0.025) PDPN expression in oral tongue SCC with the invasion 

patterns type 4 and 5 of Brandwein-Gensler et al. (2005). In addition, the Spearman 

correlation test demonstrated statistically significant negative correlations between PDPN 

membrane expression and Twist general expression (r = -0.356, p = 0.024) and Twist 

cytoplasmic expression (r = -0.336; p = 0.034) in the lower lip SCCs. Conclusions: PDPN 

expression is inversely related to Twist in lower lip SCC, it was demonstrated that both 



 

proteins are associatved with a worse invasion pattern in SCC. It has also been hypothesized 

that the relationship of PDPN with Twist in OSCC may be more involved with a partial 

transition from the epithelial to the mesenchymal phenotype than a complete transition 

coordinated by PDPN. 

 

Keywords: Carcinoma, Squamous Cell. Twist-Related Protein 1. Epithelial-Mesenchymal 

Transition. Pathology, Oral. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS ORAL 

 

O câncer oral é a sexta lesão maligna mais comum em todo o mundo com amplas 

variações em sua incidência (ABRAM et al., 2012). Regiões com as maiores incidências 

incluem na América Latina o Brasil, Uruguai, Porto Rico e Cuba, na Ásia a Índia e Taiwan, 

na Europa a Hungria e Eslováquia, no sudeste da África a Namíbia e Botswana, além de 

países como o Sri Lanka e a Malásia (VARELA-CENTELLES et al., 2017). 

O CCEO ocorre em uma ampla faixa etária, com um pico de incidência na sexta e 

sétima décadas de vida. Na maioria dos países, a doença acomete mais frequentemente 

homens (ABRAM et al., 2012). Isso pode ser atribuído em virtude de homens estarem mais 

expostos a fatores de risco que as mulheres. Segundo informou o Instituto Nacional do 

Câncer, a estimativa para a ocorrência de CCEO no Brasil, no ano de 2018, foi de 14.700 

novos casos, sendo 11.200 em homens e 3.500 em mulheres (INCA, 2018). 

O tabagismo, o consumo de álcool, os produtos de tabaco sem fumaça e as infecções 

pelo Papilomavírus Humano (HPV) são os principais fatores de risco, em 80% das 

ocorrências atribuíveis do câncer oral (MONTEIRO et al., 2012). Entretanto, tem sido 

demonstrado aumento na incidência de CCEO em pacientes do gênero feminino, jovens com 

menos de 40 anos, sem nenhum histórico de fumo ou bebida (BLANCHARD et al., 2017). 

A língua é a localização mais frequente do CCE em pacientes jovens com menos de 

40 anos. Acredita-se que sua incidência neste grupo específico de paciente esteja aumentando, 

especialmente em mulheres jovens sem história de exposição ao tabaco e ao álcool. Por 

conseguinte, foi sugerido que o CCE em língua em adultos jovens pode ser uma entidade 

biológica distinta, cujas causas ainda não são devidamente exploradas (BLANCHARD et al., 

2017). 

A dor é um sintoma comum em pacientes com CCEO, representando 30-40% de suas 

principais queixas, porém, ela geralmente surge apenas quando as lesões atingem um tamanho 

notável. Desta forma, os carcinomas em estágios iniciais muitas vezes passam despercebidos 

porque são assintomáticos. Em lesões mais tardias e com maiores dimensões, os sintomas 

podem variar de leve desconforto a dor intensa, especialmente na língua. Outros sintomas 

incluem otalgia, sangramento, mobilidade de dentes, problemas respiratórios, dificuldade de 

fala, disfagia e falhas de adaptação na prótese, trismo e parestesia. É válido considerar que em 

algumas localizações anatômicas, como a língua, a dor pode surgir no início com o 
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movimento desta contra os dentes, causando desconforto, enquanto que nos CCEs de lábio e 

de mucosa jugal, a dor intensa está presente apenas em estágios avançados. Ocasionalmente, 

os pacientes podem apresentar linfoadenopatia cervical sem quaisquer outros sintomas. Em 

estágios terminais, podem desenvolver fístulas cutâneas, sangramento, anemia grave e 

caquexia (BAGAN; SARRION; JIMENEZ, 2010).  

O CCEO pode desenvolver-se em qualquer localização anatômica, embora existam 

algumas áreas em que são mais comumente observados. Os sítios mais frequentes são a língua 

e o assoalho da boca. Outras áreas de envolvimento são a mucosa jugal, a área retromolar, a 

gengiva, o palato mole e, menos frequentemente, a orofaringe e o palato duro. O lábio inferior 

também está envolvido com maior frequência em algumas regiões geográficas tropicais 

(BAGAN; SARRION; JIMENEZ, 2010).  

Ng et al. (2017) propuseram-se a caracterizar as mudanças epidemiológicas para o 

CCE de língua usando dados de ocorrências em 22 países. Eles analisaram mais de 80 mil 

pacientes diagnosticados com CCE de língua em um período de 40 anos e revelaram um 

aumento na incidência desta doença em nível mundial.  

Histologicamente, o CCE é caracterizado por uma proliferação e invasão de células 

epiteliais malignas nos tecidos subjacentes, podendo ser observado diversos graus de 

diferenciação escamosa e padrões de invasão, além de exibir pleomorfismo nuclear, 

hipercromatismo, alterações da relação núcleo-citoplasma, presença de pérolas de ceratina e 

mitoses típicas e atípicas (EL-NAGGAR et al., 2017; SILVEIRA et al., 2007). O primeiro 

estágio do CCE microinvasivo corresponde a um foco onde a membrana basal da estrutura 

epitelial é rompida e pequenas coleções de ceratinócitos atípicos infiltram a lâmina própria 

subadjacente. À medida que se formam ilhas e cordões crescentes e/ou anastomasados de 

ceratinócitos atípicos, o CCE microinvasivo progride para lesão francamente invasiva. Este se 

caracteriza por envolver o tecido conjuntivo submucoso mais profundo, como em torno de 

glândulas sublinguais existentes no assoalho da boca ou nas glândulas posterior/anterior 

existentes na língua, assim como nos músculos esqueléticos ou tecido adiposo (WOOLGAR; 

TRIANTAFYLLOU, 2011). 

De acordo com Noguti et al. (2012), a metástase do CCEO é um processo complexo 

que envolve perda de adesão de células do tecido tumoral, regulação da motilidade celular e 

invasão, proliferação e disseminação através do sistema linfático ou vasos sanguíneos. Em 

uma análise retrospectiva de casos de CCEO, em 25 anos, Sagheb et al. (2016), encontraram 

associações significativas tanto no tamanho avançado do tumor quanto na presença de 

metástases linfonodais com a menor taxa de sobrevida dos pacientes em 5 anos.  
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A classificação TNM é um sistema globalmente aceito para descrever a extensão 

anatômica de um tumor. Este foi desenvolvido a partir da observação de que o prognóstico se 

relaciona com a extensão do tumor primário (T), grau de comprometimento de linfonodos 

regionais (N) e a presença ou ausência de metástases à distância (M). Os tumores devem ser 

classificados antes do tratamento (estadiamento clínico, cTNM) e após sua ressecção 

(estadiamento patológico, pTNM). Essa classificação fornece uma base confiável para o 

prognóstico da lesão e do planejamento terapêutico. Há uma série de tumores primários 

clinicamente detectados ou pequenos que apresentam agressividade biológica, com metástases 

regionais precoces e morte. As lesões classificadas em T1 e T2 estão, frequentemente, 

associadas a um risco de metástase regional de 10% a 30%, respectivamente, em especial para 

os linfonodos, enquanto que as lesões classificadas em T3 e T4 possuem um risco 

significativamente maior de apresentarem metástases linfonodais regional no momento do 

diagnóstico (KREPPEL et al., 2010; NOGUTI et al., 2012; SANTOS et al., 2014). 

Diversos sistemas de classificação histopatológica para avaliar o grau de malignidade 

dos CCEOs foram desenvolvidos, num esforço de fornecer um maior entendimento acerca 

dos comportamentos biológicos divergentes de lesões com características clínicas 

semelhantes. Entre os principais sistemas de classificação histopatológica propostos, 

encontra-se o sistema de Brandwein-Gensler et al. (2005), construído sobre o valor preditivo 

do padrão de invasão na interface tumoral. Desta forma, ele é baseado na avaliação no front 

de invasão tumoral, considerando o pior padrão de invasão, em espécimes obstidos por 

ressecção cirúrgica por meio de atribuição de escores de 3 níveis de pontuação para 3 

parâmetros histopatológicos: pior padrão de invasão, resposta linfocítica do hospedeiro e 

invasão perineural. Para cada variável, o total de pontos gera uma probabilidade para o 

desenvolvimento de recidiva e sobrevida. Caso o escore seja igual a 0, o caso é considerado 

de baixo risco; escore 1 ou 2, o risco é considerado intermediário; e escore maior 3 ou mais, 

de alto risco.  

Para o tratamento de CCEs, a remoção cirúrgica é o procedimento mais importante, 

com a intenção de excisar o tumor com margens cirúrgicas abrangendo parte de tecido 

saudável. A cirurgia, como única forma de tratamento, é preconizada para câncer oral de 

localização acessível em estágios iniciais, sem propagação linfonodal e nenhuma evidência 

clínica ou radiográfica de metástase. A radioterapia e quimioterapia, usadas 

concomitantemente com a terapêutica cirúrgica, são utilizadas em estágios mais avançados da 

doença. Ressalta-se ainda a existência das terapias dirigidas, que foram desenvolvidas a fim 

de melhorar o tratamento oncológico, recebendo essa denominação porque agem em alvos 
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celulares específicos. Além disso, destaca-se a existência de pesquisas sobre terapias 

biológicas e imunoterapias, terapia genética e vacinas contra o câncer, que ainda estão em 

estágio de desenvolvimento (NOGUTI et al., 2012).  

 

1.2 TRANSIÇÃO EPITELIAL-MESENQUIMAL 

 

A Transição Epitelial-Mesenquimal (TEM) é um processo embrionário fundamental 

durante o qual células epiteliais polarizadas se convertem em células mesenquimatosas 

móveis. Este processo reversível envolve mudanças profundas na morfologia e no 

comportamento das células embrionárias, permitindo que as células se movam para dentro do 

embrião, percorram longas distâncias e participem da formação de órgãos internos. A ativação 

deste processo de transdiferenciação depende de sinais microambientais contextuais e é 

conduzida por uma rede de fatores de transcrição indutores de TEM (FTs-TEM) que 

interagem com reguladores epigenéticos para controlar a expressão de proteínas envolvidas na 

polaridade celular, contato célula-célula, citoesqueleto e degradação da matriz extracelular, 

incluindo a repressão dos principais genes epiteliais (LAMOUILLE; XU; DERUNCK, 2014; 

PUISIEUX; BRABLETZ; CARAMEL, 2014). 

A perda da expressão de E-caderina é considerada um evento crucial na TEM e os 

FTs-TEM podem ser classificados com base na sua capacidade de reprimir E-caderina direta 

ou indiretamente. Proteínas zinc-fingers da família SNAIL e da família ZEB, o fator bHLH 

E47 e o fator Krüppel-like KLF8 são exemplos de repressores diretos da E-caderina, enquanto 

que as proteínas bHLH do TWIST (Twist 1 e 2), SIX1, o fator bHLH E2.2 e FOXC2 

suprimem a E-caderina indiretamente. A ativação dos FTs-TEM pode ser claramente 

demonstrada em carcinomas invasivos, com todos os traços resultantes da TEM associados 

com consequências diretas no processo invasivo, como a perda de adesão célula-célula, 

repressão transcricional da polaridade celular, expressão de metaloproteinases de matriz 

(MMP), como as MMP-1, MMP-9 e MMP-14, além da inibição da síntese da membrana basal 

(PUISIEUX; BRABLETZ; CARAMEL, 2014). As células que são submetidas à TEM 

perdem progressivamente a adesão célula-célula e os marcadores epiteliais, principalmente a 

E-caderina, e reorganizam a polaridade e o citoesqueleto para adquirir marcadores 

mesenquimatosos e capacidade migratória. Além disso, a resistência à apoptose e o ganho no 

potencial de invasão e migração também podem ser vistos (BATTISTELLI; TRIPODI; 

CICCHINI, 2017; GALVÁN, 2014).  
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A perda da E-caderina é considerada um pré-requisito para a TEM que favorece a 

disseminação de células tumorais e a metástase. Mutações no gene da E-caderina, o CDH1, 

ou hipermetilação no seu promotor têm sido descritas na perda dessa molécula. Entretanto, a 

E-caderina também pode ser inibida pela repressão transcricional por outros fatores como 

membros da família ZEB e da família TWIST (GALVÁN, 2014).  

Brotamento tumorais são definidos como células únicas ou pequenos ninhos 

tumorais e são considerados um subgrupo de células não-proliferativas e não-apoptóticas 

derivadas do processo da TEM e altamente agressivas graças ao seu perfil proteico 

imunohistoquímico de invasão e migração (GALVÁN et al., 2014). Ademais, as 

características morfológicas da TEM foram relatadas principalmente no front do tumor 

primário, indicando uma participação de sinais microambientais gerados pelo estroma na 

conclusão do processo de transdiferenciação (PUISIEUX; BRABLETZ; CARAMEL, 2014). 

No câncer, várias vias de sinalização estão envolvidas na TEM, incluindo as vias da 

WNT, RAS, o fator de crescimento epidérmico (EGF), fator de crescimento transformante-β 

(TGF-β), Notch e PTEN/PI3K, que são induzidos por inúmeros fatores de transcrição tais 

como SNAIL1, SNAIL2 (SLUG), ZEB1, ZEB2 e TWIST1/2 (Figura 1). O cruzamento entre 

essas vias de sinalização através de fatores de transcrição que estão relacionados pode 

fornecer as alterações fenotípicas nas células neoplásicas durante a TEM (FORGHANIFARD 

et al. 2016). 

 

Figura 1 – Visão geral das vias envolvidas na TEM (PUISIEUX; BRABLETZ; CARAMEL, 

2014).  
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A iniciação da TEM é uma potente fonte de plasticidade celular fenotípica, 

metabólica e funcional. As células neoplásicas comprometidas com a TEM podem 

permanecer em estados pluripotentes, aumentando sua capacidade de adaptação ao 

microambiente para o qual mudam, tanto nos locais primários como nos metastáticos. Muito 

embora diversos canceres apresentem diferentes fenótipos em relação ao passo final da TEM, 

acredita-se que dois fenótipos são exigidos para que a metástase ocorra: uma desdiferenciação 

mediada por TEM que ative a invasão e a disseminação, e uma rediferenciação por meio da 

transição mesênquima-epitélio (TME) que é crucial para a colonização metastática 

(PUISIEUX; BRABLETZ; CARAMEL, 2014). 

 

1.3 TWIST  

 

O Twist é um fator de transcrição hélice-alça-hélice, também conhecido como 

proteína 1 relacionada a Twist, que modula a expressão de muitos genes-alvo essenciais na 

morfogênese embrionária. Pertence à superfamília de proteínas bHLH que estão envolvidas 

em diversos processos regulatórios no organismo. Existem 2 genes TWIST, o TWIST1, 

localizado no cromossomo 7, e o TWIST2, localizado no cromossomo 2, que são bem 

conservados em animais vertebrados. Enquanto que a formação do mesoderma no processo 

embrionário é controlada por proteínas da família SNAIL – proteínas que regulam vários 

aspectos do fenótipo da TEM –, o Twist1 é importante na diferenciação do mesoderma. Sua 

expressão em células mesodérmicas possui influência na diferenciação de várias linhagens 

celulares, como na neurogênese, miogênese e osteogênese. Além disso, as proteínas Twist 

podem atuar como repressores transcricionais (por exemplo, da E-caderina) ou ativadores 

transcricionais (por exemplo, da N-caderina e fibronectina) (SALGADO, 2011; SCANLON et 

al., 2013). 

As proteínas Twist (Twist 1 e Twist 2) desempenham um papel importante na 

progressão do tumor promovendo invasão celular, metástase, crescimento tumoral e 

angiogênese. Essas proteínas também regulam a expressão de MMPs e inibição da apoptose 

(PARDIS et al., 2016). O Twist1 possui um papel bifuncional, atuando como um ativador ou 

repressor, dependendo de modificações pós-traducionais e de contextos fisiológicos. O Twist1 

induz a transativação gênica por cis-ligação a regiões de E-box – região reguladora no 

controle da transcrição –, que estão presentes em vários genes-alvo, envolvendo mecanismos 

complexos de homodimerização e heterodimerização regulados pela fosforilação proteica. A 

função de TWIST1 é regulada pela fosfo-regulação (fosforilação de TWIST1 serina 68 por 
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JNK ativada pela RAS, ERK e MAPKs) e dimerização. Sua atividade depende muito da 

composição dos dímeros. Enquanto heterodímeros de Twist1 e outras proteínas bHLH (E12 e 

E47) geralmente suprimem a transcrição, os homodímeros de Twist1 geralmente ativam a 

transcrição dos genes de interesse. Tais expressões de genes são reguladas através da ligação 

de dímeros às sequências do promotor E-box (5'-CANNTG-3'). No caso da repressão gênica, 

Twist1 pode reprimir genes regulando a remodelação da cromatina através de mecanismos 

dependentes de histona acetiltransferase/desacetilase-dependentes e através da inibição da 

ligação do DNA aos fatores de transcrição. Proteínas inibidoras de diferenciação se associam 

com o Twist, E12 ou E47, inibindo a função do Twist. Desta forma, em casos em que ocorra a 

repressão de tais proteínas inibidoras de diferenciação (geralmente causada pelo TGFβ), 

haverá uma disponibilidade do Twist e outras proteínas bHLH e um consequente aumento da 

sua atividade na TEM (LAMOUILLE; XU; DERUNCK, 2014; SILVA et al., 2014; 

FORGHANIFARD et al. 2016). 

Os FTs-TEM podem desempenhar verdadeiras funções oncogênicas, além de 

poderem cooperar com oncoproteínas mitogênicas para promover a transformação maligna e 

o desenvolvimento de tumores primários. As proteínas Twist atenuam as respostas de p53 

suprimindo a transcrição de p19 (que ativa a p53 através da inibição de MDM2) e o gene alvo 

da p53, o p21 (que normalmente ativa o Rb através da inibição da quinase dependente de 

ciclina). As proteínas Twist também reprimem a transcrição de p16 permitindo que células 

cancerosas escapem do controle do ciclo celular mediado por Rb. O Twist1 também interage 

diretamente com a p53 para inibir sua modificação pós-tradução e para facilitar sua 

degradação mediada por MDM2 (PUISIEUX; BRABLETZ; CARAMEL, 2014) (Figura 2). 
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Figura 2 – Inibição de vias essenciais para supressão tumoral pelo Twist1 (PUISIEUX; 

BRABLETZ; CARAMEL, 2014). 

 

 

 

Diversas vias de sinalização ativam a expressão do TWIST, mais notadamente o 

fator de transcrição fator 1α induzido por hipóxia (HIF1α) que induz a expressão do TWIST 

em condições de hipóxias, promovendo assim a TEM e a disseminação celular. As MAPKs 

fosforilam o Twist1, protegendo-o da degradação mediada pela ubiquitina, levando a sua 

estabilização e aumentando sua atividade. A expressão do Twist1 regula negativamente a 

expressão gênica de características celulares epiteliais e ativa a expressão gênica de um 

fenótipo mesenquimal (Figura 3). Em células neoplásicas, Twist1 reprime a E-caderina e 

induz a expressão de N-caderina, através do recrutamento de SET8 metiltransferase, que 

medeia a monometilação de H4K20, um marcador de histona que está associado com a 

repressão dos promotores da E-caderina e com a ativação dos promotores da N-caderina 

(LAMOUILLE; XU; DERUNCK, 2014).  
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Figura 3 - Papel do TWIST na TEM (LAMOUILLE; XU; DERUNCK, 2014). 

 

 

Apesar de seu papel no desenvolvimento normal, Twist pode estar com sua 

expressão elevada em diversos tipos de câncer, como o câncer de mama, prostático e do trato 

digestório (VICHALKOVSKI et al., 2010; SALGADO, 2011). Nos CCEs de cabeça e 

pescoço, a expressão de Twist está positivamente correlacionada com a metástase linfonodal e 

com o estadiamento clínico TNM (SCANLON et al., 2013). A alta expressão de Twist 

também está associada a propriedades tumorais agressivas e à baixa taxa de sobrevida em 

CCEs de cabeça e pescoço (JOUPPILA-MÄTTÖ et al., 2011). O Twist pode atuar como um 

oncogene que induz a tumorigênese, bem como a progressão tumoral nas células malignas. 

Ele também pode ser um fator contribuinte na resistência a drogas quimioterápicas e sua 

inativação aumenta a apoptose de células neoplásicas induzida por quimioterapia e suprime 

sua capacidade de invasão (PARDIS et al., 2016). 

Jouppila-Mättö et al. (2011) avaliaram 109 pacientes com CCE de cabeça e pescoço 

e observaram que a ausência imunomarcação de Snail1 e Twist foi significativamente 

correlacionada com a maior sobrevida específica da doença em cinco anos. Desta forma, 

concluíram que a expressão de Twist e Snail1, em células tumorais estaria associada a 

características clínicas e histopatológicas sugestivas de pior prognóstico. 
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Yang et al. (2010) observaram que BMI1 – uma proteína do grupo Polycomb, 

responsável pela remodelação da cromatina e frequentemente muito expressa em cânceres –, é 

regulada por Twist1 nos CCE de cabeça e pescoço e que a expressão de ambas resulta em 

baixa expressão de E-caderina, a qual está associada com mau prognóstico da doença. Os 

autores sugeriram, então, que a TEM induzida por Twist1 e a capacidade de iniciar tumores 

ocorre através da remodelação da cromatina o que leva a resultados clínicos desfavoráveis. 

Toll et al. (2013) analisaram a expressão de marcadores da TEM (E-caderina, 

Vimentina, Snail, β-catenina, Twist, Zeb1 e PDPN) em 151 amostras de CCEs, buscando 

correlaciona-los com fatores clínico-patológicos com um maior risco de metástase. Em seus 

resultados, eles observaram que Vimentina, β-catenina, Twist, Zeb1 e PDPN foram altamente 

expressos nos carcinomas metastáticos. Além disso, eles observaram que o Twist em 

determinada linhagem celular afetava a função da E-caderina em uma maneira que independia 

da sua transcrição, promovendo sua realocação da membrana celular para o citoplasma. 

Também foi visto que o Twist induz a expressão de PDPN que, por sua vez, pode mediar a 

realocação da E-caderina. Outro resultado interessante observado foi que a expressão dos 

marcadores da TEM estava diminuída nas células metastáticas quando comparada com as 

células de seus tumores primários correspondentes. Eles concluíram que o Twist possui um 

papel favorável às habilidades invasivas das células tumorais que independe da baixa 

regulação transcricional da E-caderina e que sua expressão está envolvida na aquisição de 

características de invasão pelos CCEs.  

Zheng et at. (2015) conduziram um estudo com o intuito de analizar o efeito do 

TWIST na sinalização da β-catenina em células de CCE de língua oral e seu impacto na 

invasão celular. Eles observaram em duas linhagens celulares que a alta expressão de TWIST 

aumentou a atividade transcricional da β-catenina, além dos níveis de mRNA de genes alvos 

da sinalização e dos níveis proteicos da β-catenina. Além disso, a alta expressão do TWIST 

aumentou a invasão das células neoplásicas e a expressão de MMP-2, concluindo que o 

TWIST, de fato, aumenta a invasão celular e a expressão de metaloproteinases em células de 

CCE de língua oral, por meio dos seus efeitos na sinalização de β-catenina. 

Kong et al. (2015) procuraram uma melhor compreensão em relação a expressão de 

marcadores relacionados com a TEM (CDH1, LAMC2, SNAI1/2, TWIST1, ZEB1 e ZEB2) 

no front de invasão em 87 espécimes teciduais de CCEO, comparando a imunoexpressão 

desses marcadores em 61 espécimes de tecidos de mucosa oral normal e com os parâmetros 

clínico-patológicos. Foi notado que a expressão do TWIST foi significativamente diferente 

nos tecidos de CCE e mucosa sadia, e que indivíduos livres de metástases linfonodais cujos 
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tumores exibiam co-expressão de TWIST e ZEB2 possuíam 3,8 vezes mais probabilidade de 

apresentar um pior prognóstico quando comparados àqueles que apresentavam a expressão de 

apenas um dos marcadores ou nenhum. Entretanto, eles não observaram associação 

significativa entre o pior padrão de invasão no front tumoral e a presença de metástase 

linfonodal. Desta forma, eles concluíram que a co-expressão de TWIST e ZEB2 em CCEO é 

um indicativo de pior resultado e pior taxa de sobrevida dos pacientes sem metástase nos 

linfonodos, sugerindo que esses dois fatores de transcrição podem ser capazes de determinar 

seu valor clínico na identificação de pacientes com fraca sobrevivência. 

 

1.4 PODOPLANINA 

 

A PDPN é uma proteína transmembranar de tipo mucina de 38 kDa. A PDPN possui 

uma grande variedade de funções, incluindo a regulação do desenvolvimento de órgãos, 

motilidade celular, tumorigênese e metástase tumoral (DE VICENTE et al., 2015; PRASAD 

et al., 2015). 

Em tecidos humanos normais, a PDPN é expressa em podócitos renais, células 

alveolares do tipo 1, endotélio linfático, músculo esquelético, miofibroblastos da mama,  

células mioepiteliais das glândulas salivares, osteoblastos e células mesoteliais e na camada 

basal da epiderme humana. A expressão da PDPN é elevada em vários tipos de cânceres, 

incluindo CCEO. Embora os padrões de expressão de PDPN em muitas destas células tenham 

sido bem esclarecidos, ainda há pouca informação sobre as funções fisiológicas desta 

proteína. A expressão da PDPN em cânceres humanos e a sua relação com a invasão tumoral 

levantam a possibilidade de que a referida proteína seja utilizada como biomarcador auxiliar 

ao diagnóstico e prognóstico da doença (ASTARITA; ACTON; TURLEY, 2012; PRASAD et 

al., 2015).  

A PDPN está envolvida na remodelação dos microfilamentos de actina do 

citoesqueleto de células tumorais e pode promover a invasão destas células aumentando a 

motilidade e diminuindo as fibras de tensão celular e a formação concomitante de protrusões 

de membrana filopodial (DE VICENTE et al., 2015). O remodelamento dos microfilamentos 

de actina do citoesqueleto é considerado um passo chave para a invasão e migração celular 

uma vez que permite a formação de protrusões celulares que aderem à matriz extracelular e 

geram forças intracelulares para o movimento celular (LI; ZHOU; GAO, 2015). 

A PDPN localiza-se juntamente com a ezrina, radixina, e moesina - família de 

proteínas ERM -, possuindo ligação direta com a ezrina e a moesina. As proteínas ERM 
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funcionam como conectores entre as proteínas integrais de membrana e os microfilamentos de 

actina do citoesqueleto. A fosforilação destas proteínas ERM provoca uma alteração 

conformacional que expõe os sítios de ligação para a actina e outras proteínas. Assim, esta 

interação provavelmente está relacionada a muitos dos efeitos que a PDPN tem no 

citoesqueleto. Foi observado que a alta expressão da PDPN em linhagens celulares epiteliais 

resultou na aquisição de uma aparência mesenquimal, com fibras de estresse diminuídas e 

filopodia aumentada (FERNANDEZ-MUÑOZ et al., 2011; ASTARITA; ACTON; TURLEY, 

2012; SWAIN et al., 2014). 

Além da família de proteínas ERM, a PDPN também interage com uma outra 

variedade de proteínas intracelulares e transmembranares para mediar efeitos sobre a 

migração celular e adesão (Figura 4). Apesar de sua curta cauda citoplasmática, a PDPN pode 

se ligar diretamente com CD44, uma proteína integral de membrana que afeta muitas funções 

celulares, como migração e adesão, e a expressão de algumas de suas isoformas está associada 

a cânceres mais invasivos. Além disso, a PDPN interage diretamente com CD9, outra proteína 

integral de membrana que atua como supressor tumoral em vários canceres e sua co-expressão 

com a PDPN está relacionada com a diminuição de metástase induzida pela PDPN. Essas 

interações fornecem certa visão sobre como a PDPN pode exercer efeitos sobre o rearranjo da 

actina do citoesqueleto, motilidade celular e metástase. No entanto, ainda há muito a ser 

esclarecido, como as mudanças de sinalização que ocorrem após a ligação de PDPN ao CD9 

ou CD44, e como a alta expressão de PDPN resulta em um aumento da fosforilação de ERM 

(ASTARITA; ACTON; TURLEY, 2012). 
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Figura 4 – Interações moleculares da PDPN (ASTARITA; ACTON; TURLEY, 2012). 

 

 

A PDPN está altamente regulada nas próprias células tumorais em vários tipos de 

cânceres, incluindo CCE do pulmão, cabeça e pescoço, no mesotelioma maligno e em 

tumores cerebrais. A PDPN é muitas vezes expressa no front de invasão de tumores e parece 

desempenhar um papel na TEM, invasão, migração e metástase. Em alguns casos, a expressão 

de PDPN medeia a baixa regulação de E-caderina e promove a TEM, enquanto que em outros 

casos, a expressão de PDPN aumenta tumorigênese e metástase na ausência da TEM. Além 

disso, a expressão induzida da PDPN em células que normalmente não possuem esta proteína, 

resulta em um fenótipo semelhante ao mesenquimal, filopodia e aumento do potencial de 

migração e invasão (MARTIN-VILLAR et al., 2006; ASTARITA; ACTON; TURLEY, 

2012).  

A presença de PDPN nas projeções de superfície celular e o fato de que ezrina e 

moesina podem ser associadas com a PDPN sugerem que esta glicoproteína está envolvida 

em processos de motilidade celular. Sua expressão em queratinócitos pré-malignos estimula a 

dispersão celular ou promove TEM associada a maiores características invasivas e 

metastáticas. Em todos os casos, a PDPN estimulou a formação de extensões da membrana 
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plasmática concomitantemente com uma reorganização significativa da actina do 

citoesqueleto e redistribuição de ezrinas em protrusões da superfície celular, sugerindo um 

envolvimento da PDPN na migração celular e invasividade durante a progressão do tumor 

(MARTIN-VILLAR et al., 2006). 

Em seu estudo pioneiro sobre a indução da TEM pela PDPN, Scholl et al. (1999) 

observaram que camundongos transfectados com PDPN apresentavam baixa expressão de 

queratina K14 além de perda de E-caderina, enquanto que a expressão de vimentina estava 

aumentada. Além disso, a linhagem celular utilizada no estudo era composta de células não 

tumorigênicas, entretanto observou-se que as células expressando PDPN foram capazes de 

induzir formação tumoral com metástase linfonodal. Eles concluíram que as mudanças 

moleculares observadas em queratinócitos expressando PDPN eram consistentes com o 

processo de TEM: morfologia semelhante a fibroblastos, perda de expressão de marcadores 

epiteliais e ganho de marcadores mesenquimais.  

A transição de um fenótipo celular epitelial para um fenótipo mesenquimal, durante a 

qual as células epiteliais perdem sua polaridade e coesão e adquirem características 

migratórias de fibroblastos, é um evento crítico durante a carcinogênese em tumores malignos 

(DANG et al., 2014). Scholl et al. (1999) revelaram que a expressão ectópica de PDPN, 

localizadas em protrusões da membrana, tais como filopódios, em queratinócitos de ratos pré-

malignos promoveu uma TEM associada à aquisição de propriedades altamente invasivas e 

metastáticas. 

Posteriormente, Martín-Villar et al. (2006) demonstraram que a expressão da PDPN 

humana em células epiteliais renais caninas Martin-Darby (MDCK) promove uma TEM 

completa interagindo com proteínas ERM através da sua cauda citoplasmática, associada à 

reprogramação da expressão gênica relacionada a essa diferenciação. A região crucial da 

molécula envolvida nesta transição parece ser o conjunto de resíduos básicos dentro da cauda 

citoplasmática responsável pela ligação às proteínas ERM.  

Um fato intrigante sobre a TEM induzida por PDPN em células MDCK é a ausência 

de indução da expressão FTs-TEM. Os níveis de E-caderina diminuíram na membrana 

plasmática e houve acúmulo da proteína nos compartimentos intracelulares em células 

transfectadas com formas ativas de ezrina (RENART et al., 2015). 

Renart et al. (2015) propuseram dois mecanismos do envolvimento da PDPN na 

TEM. Um deles é o aumento da mobilidade celular impulsionado pela PDPN que interage 

com o eixo das proteínas ERM-Rho GTPases. O outro é o que eles chamaram de “coesão 

efetiva” (Figura 5). A coesão efetiva designa um mecanismo de sensor que integraria as 
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propriedades coesivas globais de uma célula e poderia ser regulado por mecanismos 

transcricionais e epigenéticos, estabilidade proteica e mecanismos específicos do contexto 

celular (como as propriedades da matriz extracelular). Caso a PDPN seja expressa em um 

contexto celular com baixa coesão efetiva, ela promoverá a mobilidade mesenquimal que 

resultará em TEM. Se, ao contrário, o contexto celular é de alta coesão efetiva, a PDPN 

continuará a promover o aumento da mobilidade, porém de forma coletiva. 

É importante ressaltar que o fenótipo de invasão das células neoplásicas pode 

impactar fortemente seu potencial e comportamento metastático. A invasão promovida pela 

TEM e a invasão celular coletiva possuem, cada uma, suas particularidades durante a 

promoção da invasão e metástase. A TEM aumenta a mobilidade e facilita a passagem da 

célula única através de várias barreiras, enquanto a invasão coletiva permite um 

comportamento de clones celulares mistos, por meio da qual células heterogêneas contribuem 

para o processo de migração através de diferentes meios, seja pela resistência à apoptose ou 

divisão celular rápida. Além disso, na invasão coletiva, o desenvolvimento de metástases é 

menos desafiador e as células mais centralmente localizadas nos brotamentos escapam do 

ataque imune e do acesso aos medicamentos (ETEMAD-MOGHADAM; ALAEDDINI, 

2015). 

 

Figura 5 – Modelo proposto para envolvimento de PDPN na TEM. (RENART, et al., 2015) 

 

 

Etemad-Moghadam e Alaeddini (2015) avaliou os dois padrões de invasão 

observados nos CCEO – a invasão do tipo célula única e a invasão coletiva – por meio da 
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marcação imuno-histoquímica de E-caderina (ECad), N-caderina (NCad) e PDPN, onde eles 

categorizaram os perfis de expressão das proteínas avaliadas em TEM e invasão coletiva, 

onde a expressão ‘Ecad-/NCad+/PDPN-’ foi considerada como células passando pela TEM e 

‘ECad+/NCad-/PDPN+’ foi considerada como invasão coletiva.  De 92 espécimes avaliados, 

32 apresentaram padrão histológico de invasão com margens tumorais bem definidas. No 

estudo, a expressão da PDPN pareceu estar mais envolvida com a marcação ECad+/NCad-, 

enquanto que a positividade para NCad foi vista em apenas 7,6% dos casos. Dessa forma, eles 

concluíram que o padrão de migração coletiva parece ser o mais comum nos CCEOs, embora 

a maioria dos tumores avaliados tenham demonstrado perfis com características 

intermediárias entre TEM e invasão coletiva. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

Este trabalho se propôs investigar a expressão imuno-histoquímica do Twist e 

da PDPN em casos de CCELI e CCELO, correlacionando-os entre si e com a 

presença/ausência de metástases em linfonodos regionais ou à distância, estadiamento 

clínico TNM, padrão histológico de invasão e grau histológico de malignidade dos 

casos investigados. Pretendeu-se obter, com esses resultados, uma melhor compreensão 

de comportamento biológico das lesões objeto do estudo e seu papel na TEM, como 

elemento de valor contributivo na emissão prognóstica.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O presente projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Liga 

Norte-Riograndense Contra o Câncer para análise de seu conteúdo, conforme a resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), recebendo a devida aprovação conforme 

parecer Nº 2.092.526 (ANEXO A). 

 

3.2  CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

A presente pesquisa consistiu de um estudo observacional analítico com corte 

transversal, caracterizada pela observação, análise e registro da expressão imuno-histoquímica 

do Twist e da PDPN em espécimes teciduais de CCELO e CCELI.  

 

3.3  POPULAÇÃO 

 

Na presente pesquisa, a população foi constituída por um conjunto de casos de 

CCELO e CCELI diagnosticados e registrados no Serviço de Anatomia Patológica do 

Hospital Dr. Luiz Antônio, Natal/RN, no período de 2000 a 2015. 

 

3.4  AMOSTRA 

 

A amostra foi intencional, constituída de 76 espécimes teciduais de CCEs fixados em 

formol a 10%, emblocados em parafina e arquivados no Serviço de Anatomia Patológica do 

Hospital Dr. Luiz Antônio, Natal/RN. Foram selecionados 36 casos de CCELO e 40 casos de 

CCELI, que atenderam os critérios de inclusão contidos neste estudo. Os dados de interesse 

para o estudo foram obtidos a partir dos prontuários dos pacientes, que permaneceram no 

referido serviço, bem como o material biológico resultante da terapêutica cirúrgica.  

 

3.4.1 Critérios de Inclusão 

 

Na presente amostra, foram incluídos espécimes de CCEs tratados por excisão 

cirúrgica, sem radioterapia ou quimioterapia prévias, com material biológico suficiente para a 
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gradação histológica de malignidade e avaliação imuno-histoquímica. Foram incluídos na 

pesquisa somente os casos de tumores primários que apresentaram prontuários médicos 

adequadamente preenchidos, contendo os dados clínicos necessários ao estudo. 

Especificamente para a seleção dos casos com metástases, deveria haver a confirmação das 

metástases nos laudos anatomopatológicos emitidos pelo referido serviço. 

 

3.4.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos da amostra todos os casos de CCEs que não se ajustarem às 

exigências dos critérios de inclusão. 

 

3.5  ESTUDO CLÍNICO 

 

As informações clínicas de interesse para a presente pesquisa, tais como idade e sexo 

dos pacientes, estadiamento clínico TNM e presença/ausência de metástases linfonodais 

regionais, foram obtidas a partir dos prontuários médicos dos pacientes diagnosticados com 

CCELI e CCELO e transcritas em fichas previamente elaboradas (APÊNDICE A). Para a 

análise do estadiamento clínico, foram considerados os parâmetros descritos na sexta edição 

da Classificação TNM dos Tumores Malignos (SOBIN; WITTEKIND, 2002), apresentados a 

seguir nos Quadros 1 e 2.   

 

Quadro 1 –  Sistema de estadiamento clínico TNM para o CCEO, preconizado por SOBIN,              

  WITTEKIND (2002). 

 

T – TAMANHO DO TUMOR PRIMÁRIO 

TX Tumor primário não pode ser avaliado 

T0 Não há evidência de tumor primário 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão 

T2 Tumor com mais de 2 cm e até 4 cm em seu diâmetro maior 

T3 Tumor com mais de 4 cm em sua maior dimensão 

T4a Tumor que invade estruturas adjacentes: cortical óssea, nervo alveolar inferior, assoalho da 

boca ou pele da face (queixo ou nariz) 

T4b Tumor que invade o espaço mastigador, lâminas pterigoides, base do crânio ou artéria 

carótida interna 
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N – ENVOLVIMENTO DE LINFONODOS REGIONAIS 

NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais 

N1 Metástase em um único linfonodo homolateral, com 3 cm ou menos em sua maior dimensão 

N2 N2a – Metástase em um único linfonodo homolateral com mais de 3 cm e até 6 cm em sua 

maior dimensão 

N2b – Metástase em linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum deles com mais de 6 cm em 

sua maior dimensão 

N2c – Metástase em linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum deles com mais de 6 cm 

em sua maior dimensão 

N3 Metástase em linfonodo com mais de 6 cm em sua maior dimensão 

M – METÁSTASE À DISTÂNCIA 

MX Metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 Ausência de metástase à distância 

M1 Presença de metástase à distância 

 

Quadro 2. Categorias de estadiamento clínico TNM para o CCEO, preconizado por SOBIN, WITTEKIND, 

(2002). 

ESTÁGIO CLASSIFICAÇÃO TNM 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III T1, T2 

T3 

N1 

N0, N1 

M0 

M0 

IVa T1, T2, T3 

T4a 

N2 

N0, N1, N2 

M0 

M0 

IVb Qualquer T 

T4b 

N3 

Qualquer N 

M0 

M0 

IVc Qualquer T Qualquer N M1 

 

3.6  ESTUDO MORFOLÓGICO 

 

Os espécimes teciduais dos casos selecionados, fixados em formol a 10% e incluídos 

em parafina, foram submetidos a cortes histológicos de 5 µm de espessura, estendidos em 

lâminas histológicas e corados pela técnica histoquímica da hematoxilina e eosina (HE). Foi 
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seguido o protocolo do Laboratório de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral 

do Departamento de Odontologia da UFRN, conforme descrito a seguir: 

▪ Xilol I (15 minutos); 

▪ Xilol II (15 minutos); 

▪ Álcool etílico absoluto I (3 minutos); 

▪ Álcool etílico absoluto II (3 minutos); 

▪ Álcool etílico absoluto III (3 minutos); 

▪ Álcool etílico absoluto IV (3 minutos); 

▪ Água corrente (5 a 10 minutos); 

▪ Hematoxilina de Harris (5 a 10 minutos); 

▪ Água corrente (5 a 10 minutos); 

▪ Eosina de Lison (3 a 4 minutos); 

▪ Álcool etílico absoluto (4 passagens); 

▪ Xilol I (3 minutos); 

▪ Xilol II (3 minutos); 

▪ Xilol III (3 minutos); 

▪ Montagem da lamínula de vidro contra lâmina histológica em resina Erv-mount® 

(Erviegas, São Paulo, SP, Brasil). 

 

Após a confecção das lâminas, os cortes histológicos foram escaneados pelo 

programa Pannoramic Viewer Pannoramic MIDI, 1.15 SPI, 3D HISTECH®, Budapest, 

Hungary), para a análise da gradação histológica de malignidade, com base nos parâmetros do 

sistema proposto por Brandwein-Gensler et al. (2005) (Quadro 3) avaliando o pior padrão de 

invasão, resposta linfocítica do hospedeiro no front de invasão tumoral e invasão perineural.  
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Quadro 3 – Sistema de gradação histológica de malignidade proposto por Brandwein-Gensler et al. 

         (2005). 

 

Variação 

Histopatológica 
Tipo Definição Pontuação 

Pior padrão de 

invasão 

Tipo 1 Invasão compressiva 0 

Tipo 2 Crescimento finger-like 0 

Tipo 3 Ilhas tumorais grandes contendo 

mais de 15 células por ilhas 

0 

Tipo 4 Ilhas tumorais pequenas contendo 

15 células ou menos por ilha 

1 

Tipo 5 Tumor satélite, igual ou maior que 

1mm distante do tumor principal 

(x20) 

3 

Resposta linfocítica 

do hospedeiro 

Tipo 1 (Forte) Infiltrado presente de forma 

contínua e densa. Nódulos linfoides 

no front invasivo em cada um dos 

campos (x4) 

0 

Tipo 2 

(Intermediário) 

Resposta intermediária do 

hospedeiro. Nódulos linfoides na 

interface em alguns, mas não em 

todos os campos (x4) 

1 

Tipo 3 (Fraco) Pouca ou nenhuma resposta do 

hospedeiro. Ausência de nódulos 

linfoides 

3 

Invasão Perineural 

Nenhum Nenhum 0 

Pequenos nervos Tumor envolvendo pequenos 

nervos (menores que 1mm de 

diâmetro) 

1 

Grandes nervos Tumor envolvendo grandes nervos 

(maior ou igual que 1mm de 

diâmetro) 

3 

 

 

Nesta avaliação, para cada caso foi atribuído o total de pontos de cada parâmetro, 

gerando um escore de risco. Quando o escore fosse igual a 0, o caso foi considerado de baixo 

risco; escore de 1 a 2, risco intermediário e escore 3 ou mais, alto risco. 
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Os aspectos histomorfológicos foram avaliados por dois examinadores previamente 

treinados para esta finalidade, sem que estes tivessem conhecimento das informações clínicas 

dos casos estudados. Nos casos em que as gradações histológicas obtidas pelos examinadores 

fossem divergentes, as lâminas foram reexaminadas pelos avaliadores em conjunto, de forma 

a se obter um consenso no resultado. Os dados referentes à gradação histológica de 

malignidade e ao padrão do modo de invasão foram devidamente lançados em fichas 

previamente elaboradas para esta finalidade (APÊNDICE B). 

 

3.7  ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO 

 

3.7.1 Método Imuno-histoquímico 

 

Todos os espécimes teciduais selecionados, fixados em formol a 10% e incluídos em 

parafina, foram submetidos a cortes histológicos de 3 µm de espessura e estendidos em 

lâminas histológicas, previamente limpas e preparadas com adesivo à base de organosilano 

(3-aminopropyltriethoxisilano, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA). Em seguida, 

foram submetidos ao método pela técnica da imunoperoxidase, com a utilização dos 

anticorpos primários monoclonais anti-Twist e anti-PDPN (Quadro 4). 

Como controle positivo para o anticorpo anti-Twist foi utilizado mucosa oral normal 

e para anti-PDPN o controle positivo foi interno no próprio espécime do tecido tumoral dos 

vasos linfáticos. Por sua vez, o controle negativo consistiu na substituição dos anticorpos 

primários por albumina de soro bovino (BSA) a 1%, em solução tampão. 

A técnica utilizada seguiu o protocolo descrito a seguir: 

▪ Desparafinização, reidratação e recuperação antigênica em solução de Trilogy (Cell 

Marque, CA, USA), na concentração de 1:100, em panela Pascal, por 30 minutos; 

▪ Bloqueio da peroxidase endógena tecidual em solução de peróxido de hidrogênio a 3% 

(10 volumes), por 15 minutos, à temperatura ambiente (TA); 

▪ Lavagem em água corrente (5 minutos); 

▪ Duas passagens em água destilada (5 minutos cada); 

▪ Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl (tris-hidroximetil-

aminometano, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA), pH 7,4 (5 minutos cada); 

▪ Bloqueio das ligações inespecíficas em solução de proteína Block (Thermo Scientific, 

Runcorn, UK) por 5 minutos, TA; 

▪ Duas passagens em solução de Tween 20 a 1% em TRIS-HCl pH 7,4 (5 minutos cada); 
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▪ Incubação dos cortes com os anticorpos primários (Quadro 4); 

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

▪ Incubação com o reagente amplificador do sistema de detecção Hidef (HRP, Polymer 

System) por 15 minutos, TA; 

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

▪ Incubação com o polímero HRP do sistema de detecção Hidef (HRP, Polymer System) 

por 15 minutos, TA; 

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

▪ Revelação da reação com a solução cromógena de 3,3-diaminobenzidina (Liquid DAB 

+ Substrate, Dako North America Inc., Carpinteria, CA, USA) em câmara escura, por 

5 minutos, TA; 

▪ Lavagem em água corrente (5 minutos); 

▪ Duas passagens em água destilada (5 minutos cada); 

▪ Contracoloração com hematoxilina de Harris (5 minutos), TA; 

▪ Lavagem em água corrente (5 minutos); 

▪ Duas passagens em água destilada (5 minutos cada); 

▪ Desidratação em cadeia ascendente de etanóis: 

- Álcool etílico 80º GL (2 minutos), TA; 

- Álcool etílico 95º GL (2 minutos), TA; 

- Álcool etílico absoluto I (5 minutos), TA; 

- Álcool etílico absoluto II (5 minutos), TA; 

- Álcool etílico absoluto III (5 minutos), TA; 

▪ Diafanização em três banhos de xilol (2 minutos cada); 

▪ Montagem em resina Permount® (Erviegas, São Paulo, SP, Brasil). 

 
 

Quadro 4 – Especificidade, clone, fabricante, diluição, recuperação antigênica e tempo de incubação 

dos anticorpos  primários.  

Especificidade Clone Fabricante Diluição Recuperação 

Antigênica 

Tempo de 

Incubação 

Anti-Twist Q15672 Boster 1:1000 Trilogy/Pascal  60’ 

Anti-PDPN D2-40 Dako 1:400 Trilogy/Pascal Overnight 
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3.7.2 Análise do Perfil Imuno-histoquímico 

 

Após o processamento dos cortes histológicos, a expressão imuno-histoquímica dos 

marcadores anti-Twist e anti-PDPN foi avaliada separadamente por um único examinador, o 

qual não teve acesso aos dados clínicos dos casos estudados. 

As lâminas marcadas para o anti-Twist e anti-PDPN foram escaneadas pelo 

programa Pannoramic Viewer (Pannoramic MIDI, 1.15 SPI, 3D HISTECH®, Budapest, 

Hungary).  As análises dos marcadores foram realizadas de forma semiquantitativa ao longo 

de todo o front de invasão, nas áreas compressivas, ilhas com >15 células neoplásicas, ilhas 

com <15 células neoplásicas e células neoplásicas dissociadas.  

Para PDPN, a análise foi realizada adaptando-se a metodologia adotada por Prasad et 

al. (2015). Foram consideradas imunopositivas as células que exibiram coloração acastanhada 

na membrana plasmática e/ou no citoplasma, independentes da intensidade de marcação. Os 

casos foram categorizados, conforme os percentuais de células imunopositivas, nos escores: 0 

(0% - expressão ausente), 1 (1-25% de células positivas), 2 (26-50% de células positivas) e 3 

(>50% de células positivas). Por fim, os casos foram classificados quanto à localização 

celular da imunomarcação (membranar, citoplasmática ou ambas). Os dados obtidos foram 

anotados em fichas previamente elaboradas com esta finalidade (APÊNDICE C). 

Para o Twist, foi adaptada a metodologia adotada por SILVA et al. (2014). Foram 

consideradas imunopositivas as células que exibiram coloração acastanhada no núcleo e/ou 

citoplasma, independentes da intensidade de marcação. Foi avaliada a imunorreatividade 

conforme os percentuais de células imunopositivas, nos escores de uma escala arbitrada 

variando de 1 a 4: 1 (<25% de células positivas), 2 (25%-50% de células positivas), 3 (51-

75% de células positivas) e 4 (>75% de células positivas). Os dados obtidos foram anotados 

em fichas previamente elaboradas com esta finalidade (APÊNDICE D). 

 

3.8  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados clínico-patológicos e imuno-histoquímicos foram digitados em planilhas 

eletrônicas no software Excel (Microsoft Office 2013 for Windows) e posteriormente 

exportados para o IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Neste 

programa, os resultados foram submetidos a testes estatísticos adequados, com o objetivo de 

testar as hipóteses levantadas na presente pesquisa.  
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Os dados obtidos com os valores da imunoexpressão de PDPN e Twist nos CCELIs e 

CCELOs foram submetidos à análise de distribuição, por meio do teste de Kolmogorov-

Smirnov, o qual revelou ausência de distribuição normal. Dessa forma, as comparações das 

medianas de expressão de PDPN e Twist de acordo com os parâmetros clínico-

histopatológicos e localização anatômica foram realizadas com o teste não paramétrico de 

Mann-Whitney. 

Adicionalmente, para determinar possíveis correlações entre a imunoexpressão de 

PDPN e Twist nas lesões foi utilizado o teste não paramétrico de correlação de Spearman.  

Para todos os testes estatísticos utilizados no presente estudo, foi considerado um 

nível de significância de 5% (p < 0,05). 
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Resumo 

 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi realizar uma análise comparativa da imunoexpressão da 

podoplanina (PDPN) e Twist em Carcinomas de Células Escamosas de lábio inferior (CCELI) 

e de língua oral (CCELO).  

Materiais e Métodos: As imunoexpressões de PDPN e Twist foram avaliadas semi-

quantitativamente, realizando análise do front de invasão, das áreas compressivas, das grandes 

ilhas e de ninhos e células dissociadas. A associação e correlação dessas proteínas com as 

características clinicopatológicas foram verificadas pelo teste de Mann-Whitney e teste de 

Spearman.  

Resultados: Nas duas localizações, a expressão de Twist foi fraca, com <25% de marcação no 

front invasivo. Houve diferenças significativas nos CCELI (p = 0,032) e CCELO (p = 0,025) 

na imunoexpressão de PDPN em relação aos piores padrões de invasão de um sistema de 

gradação histológica de malignidade. Houve correlações negativas, estatisticamente 

significativas, entre a expressão membranar da PDPN e as expressões geral (r = - 0,356; p = 

0,024) e citoplasmática do Twist (r = - 0,336; p = 0,034) nos CCELI.  

Conclusão: A expressão membranar da PDPN se mostra inversamente proporcional em 

relação ao Twist no CCELI. Além disso, demonstrou-se que ambas proteínas sugerem estar 

associadas com um padrão mais agressivo nos CCEs.  

Relevância Clínica: As duas proteínas, por si só, não estão relacionadas aos diferentes 

comportamentos dessa lesão nos dois sítios anatômicos estudados, porém, mais investigações 

são necessárias para avaliar a forte expressão da PDPN nos piores padrões de invasão nos 

CCELI. 

 

Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas; Proteína 1 Relacionada a Twist; Transição 

Epitelial-Mesenquimal; Língua Oral; Lábio; Podoplanina 
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Introdução 

 

O Carcinoma de Células Escamosas Oral (CCEO) é o tipo mais comum de câncer de 

cabeça e pescoço. Isso representa 90% de todos os tipos de câncer oral e cujo prognóstico 

ruim é sempre comprometedor considerando a alta frequência de metástase nos linfonodos 

regionais pela invasão local. A busca de marcadores prognósticos representa um desafio 

contínuo para as pesquisas nas ciências biomédicas [1-4]. 

A progressão tumoral é desencadeada por células malignas que se destacaram do 

tumor primário formando metástases inicialmente regionais e posteriormente à distância. 

Acredita-se que esse mecanismo ocorra pela invasão coletiva de grupos celulares ou de 

células individuais, no cenário da Transição Epitelial-Mesenquimal (TEM). No contexto do 

câncer, a TEM, mais associada ao processo de invasão individual, representa um processo 

pelo qual as células tumorais perdem seu fenótipo epitelial original e adquirem as 

características das células mesenquimais. Este processo é acompanhado pela diminuição da 

expressão de biomarcadores específicos do epitélio, como E-caderina, β-catenina e ocludina, 

seguida do aumento da expressão de biomarcadores mesenquimais, como Twist, Zeb e Snail, 

com ocorrência simultânea do aumento na migração celular e potencial de invasão, 

remodelação do citoesqueleto e resistência à apoptose [5-7]. Já o mecanismo de invasão 

coletiva envolve grupos de células neoplásicas que se separam coletivamente do tumor 

primário, com o desenvolvimento de metástase. A Podoplanina (PDPN) é uma glicoproteína 

transmembranar que está relacionada às propriedades contrácteis das células. Ela promove a 

reorganização do citoesqueleto, e assume-se que ela coordene um certo número de células 

para que sofram uma TEM parcial que permite orientar o complexo celular aderente [6]. 

Tendo em vista os diferentes cursos clínicos que CCE de lábio inferior (CCELI) e 

língua oral (CCELO) possuem [1,8], ainda não se conhece na sua plenitude o papel da PDPN 

e do Twist quando comparados os CCEs nesses sítios anatômicos. Além disso, até o presente 

momento, não há estudos prévios comparando os mecanismos de invasão destes tumores com 

estas proteínas. Desta forma, o presente estudo analisou os perfis de imunoexpressão da 

PDPN e do Twist em uma série de casos de CCELI e CCELO e a sua relação com parâmetros 

clínico-patológicos, visando melhor compreender o papel das referidas proteínas no 

desenvolvimento destes tumores. 

 

Materiais e Métodos 

Amostra 
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A amostra foi intencional e não probabilística, por conveniência, constituída de 76 

espécimes teciduais de CCEs fixados em formol a 10%, emblocados em parafina e arquivados 

no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital Dr. Luiz Antônio, Natal/RN. Foram 

selecionados 36 casos de CCELO e 40 casos de CCELI. Apenas foram incluídos espécimes 

de CCEs tratados por ressecção cirúrgica, sem radioterapia ou quimioterapia prévias, com 

material biológico suficiente. Os dados de interesse para o estudo foram obtidos dos 

prontuários de pacientes atendidos pelo serviço. 

 

Análise Morfológica 

Os espécimes teciduais dos casos selecionados, fixados em formol a 10% e incluídos 

em parafina, foram submetidos a cortes histológicos de 5 µm de espessura, estendidos em 

lâminas histológicas e corados em hematoxilina e eosina (HE). 

A análise da gradação histológica de malignidade foi realizada com base nos 

parâmetros do sistema proposto por Brandwein-Gensler et al. [9] avaliando o pior padrão de 

invasão, resposta linfocítica do hospedeiro no front de invasão tumoral e invasão perineural. 

 

Imuno-histoquímica 

Para análise imuno-histoquímica, foram montadas secções de 3 lm de espessura em 

lâminas revestidas com organossilano (3-aminopropiltrietoxsilano; Sigma Chemical Co., St. 

Louis, MO, EUA). Foram utilizados anticorpos monoclonais primários de camundongo contra 

PDPN (D2-40, 1:400, overnight, Dako, Carpinteria, CA, USA) e Twist (Q15672, 1:1000, 60’, 

Boster Biological Technology, Pleasanton, CA, USA). Após a recuperação antigênica, a 

peroxidase endógena foi bloqueada com uma solução 1:1 de metanol e 3% de peroxidase de 

hidrogênio. Os anticorpos foram detectados por coloração com imunoperoxidase usando a 

técnica de intensificação de sinal baseada em polímero de dextrano (ADVANCETM, Dako, 

Carpinteria, CA, EUA). A reação foi desenvolvida com diaminobenzidina como cromógeno. 

Os controles negativos consistiram na substituição dos anticorpos primários por albumina 

bovina sérica. 

Para avaliação imuno-histoquímica, as lâminas foram escaneadas (Pannoramic 

MIDI, 1.15 SPI, 3D HISTECH®, Budapest, Hungary). Para os dois marcadores, foram 

realizadas a análise do front de invasão, análise das áreas compressivas do tumor, análise das 

grandes ilhas tumorais (>15 células neoplásicas) e análise de ninhos e células dissociadas 

(<15 células neoplásicas).  
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Para a PDPN, a análise foi realizada de forma semi-quantitativa adaptando-se a 

metodologia adotada por Prasad et al. [10]. Foram consideradas imunopositivas as células que 

exibiram coloração acastanhada na membrana plasmática e/ou no citoplasma, 

independentemente da intensidade de marcação, onde foram atribuídos os seguintes escores: 0 

(0% - expressão ausente), 1 (1-25% de células positivas), 2 (26-50% de células positivas) e 3 

(>50% de células positivas). Tais escores foram atribuídos quanto à localização celular da 

imunomarcação (membranar, citoplasmática e ambas: membrana + citoplasma). Do mesmo 

modo, para o Twist, a análise foi realizada de forma semi-quantitativa adaptando-se a 

metodologia adotada por Silva et al. [11]. Foram consideradas imunopositivas as células que 

exibiram coloração acastanhada no núcleo e/ou citoplasma, independentes da intensidade de 

marcação e foram atribuídos os seguintes escores: 1 (<25% de células positivas), 2 (25%-50% 

de células positivas), 3 (51-75% de células positivas) e 4 (>75% de células positivas). Tais 

escores foram atribuídos quanto à localização celular da imunomarcação (nuclear, 

citoplasmática e ambas: núcleo + citoplasma). 

 

Análise Estatística 

Os dados clínico-patológicos e imuno-histoquímicos foram submetidos a análises 

descritivas e estatísticas inferenciais e descritivas, no software IBM SPSS Statistics 22.0 

(IBM Corp., Armonk, NY, USA). 

As comparações das medianas de expressão de PDPN e Twist de acordo com os 

parâmetros clínico-histopatológicos e localização anatômica foram realizadas com o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney. 

 Adicionalmente, para determinar possíveis correlações entre a imunoexpressão de 

PDPN e Twist nas lesões foi utilizado o teste não paramétrico de correlação de Spearman (r). 

Para todos os testes estatísticos utilizados no presente estudo, foi considerado um nível de 

significância de 5% (p < 0,05). 

 

Resultados 

Caracterização da amostra 

Em ambas as localizações, foi observado que 75% dos pacientes eram do sexo 

masculino, enquanto que 25% eram do sexo feminino. As faixas etárias mais acometidas pela 

doença, em lábio inferior e língua oral, concentraram-se nos pacientes acima de 50 anos de 

idade, com as médias das idades de 66,83 ± 15,10 anos e 61,03 ± 12,75 anos, 
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respectivamente. Os dados referentes aos parâmetros clínicos de CCELI e CCELO podem ser 

vistos na Tabela 1. 

 

Aspectos morfológicos 

Dos 40 casos de CCELI, 52,5% foram classificados como de risco intermediário, 

seguido do baixo risco (25%) e alto risco (22,5%). Dos 36 casos de CCELO, 50% foram 

classificados como alto risco, seguido do risco intermediário (44,4%) e baixo risco (5,6%).  

Quando considerado o pior padrão de invasão de forma isolada, observou-se que nos 

CCELI (52,5%) e CCELO (72,2%), houve notável predomínio do padrão de invasão 

organizado por pequenos brotamentos de células tumorais formados por menos de 15 células 

ou células individualizadas (tipo 4) (Fig. 1). Na análise de invasão perineural, notou-se 

ausência de invasão na maioria dos casos de CCELI (75%), enquanto que na maior parte dos 

casos de CCELO (72,2%), houve predomínio da invasão de pequenos nervos. A invasão de 

grandes nervos foi rara em ambas as localizações (5% em CCELI e 2,8% em CCELO). O 

infiltrado linfocítico predominante nos casos analisados de CELLO consistiu de resposta do 

tipo 2 na interface tumoral (52,8%), enquanto que nos casos de CCELI preponderou a 

resposta do tipo 1 (52,5%) (Fig. 2).  

 

Aspectos imuno-histoquímicos 

Lábio Inferior 

 Nos CCELI avaliados, foi observado que, em relação à imunoexpressão de PDPN no 

front de invasão, de forma geral (correspondendo a imunomarcação dos dois compartimentos 

celulares: membrana + citoplasma), 16 (40,0%) casos se apresentaram com >50% de 

marcação. Em relação a imunoexpressão de Twist, de forma geral (núcleo + citoplasma), 13 

casos (32,5%) apresentaram pouca marcação, com <25% de células expressando tal proteína 

(Fig. 3). 

Considerando as áreas compressivas da invasão tumoral, não houve imunoexpressão 

geral de PDPN na maioria dos casos (40%). Nas grandes ilhas com >15 células, a maior parte 

dos casos (32,5%) possuiu marcação em >50%. Considerando as pequenas ilhas com <15 

células e células dissociadas, a imunoexpressão geral foi vista na maioria dos casos (52,5%) 

com >50% de marcação. Vale ressaltar que a marcação da PDPN nas grandes ilhas ocorreu 

predominantemente na periferia dessas ilhas e que, à medida que o número de células 

diminuía nas ilhas, a marcação de PDPN aumentava.  
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Em relação à imunoexpressão geral do Twist na maior parte dos casos de CCELI, 

todas as áreas (compressivas, grandes ilhas e pequenas ilhas/células dissociadas) se 

apresentaram com marcação menor que 25% de seu total.  

 

Podoplanina  

 Nos CCELI, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre a 

imunoexpressão citoplasmática, membranar e geral de PDPN e os parâmetros clínicos 

analisados (tamanho do tumor, metástase linfonodal regional e à distância e estadiamento 

clínico) (p > 0,05). Por sua vez, embora sem diferenças estatisticamente significativas, 

observou-se maiores valores da mediana da imunoexpressão citoplasmática e membranar de 

PDPN nas lesões classificadas como T3 e T4, com metástase linfonodal, respectivamente, em 

comparação com as lesões classificadas com tamanhos menores (T1 e T2) e sem metástase 

(Tabela 2). 

 Ao considerar o sistema de gradação proposto por Brandwein-Gensler et al. [9], não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na expressão em relação ao risco 

de malignidade e a imunoexpressão citoplasmática, membranar e geral de PDPN nos CCELI 

(p > 0,05). Entretanto, ao analisar os parâmetros histopatológicos isolados deste sistema de 

gradação, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na imunoexpressão de 

PDPN citoplasmática nos casos com padrões de invasão tipo 4 e 5 em comparação com os 

tipos 1, 2 e 3 (p = 0,032). Além disso, embora sem diferenças estatisticamente significativas, 

foram observados maiores valores de mediana de imunoexpressão membranar (p = 0,234) e 

geral (p = 0,060) de PDPN nos CCELI com os padrões de invasão tipo 4 e 5 em comparação 

com os padrões tipo 1, 2 e 3 (Tabela 2). 

   

Twist  

 Nos CCELI, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre a 

imunoexpressão citoplasmática, nuclear e geral de Twist e os parâmetros clínicos analisados 

(tamanho do tumor, metástase linfonodal regional e à distância e estadiamento clínico) (p > 

0,05). Por sua vez, embora sem diferenças estatisticamente significativas, observou-se 

maiores valores da mediana da imunoexpressão citoplasmática de Twist nas lesões 

classificadas como T3 e T4, com metástase linfonodal e em estágio clínicos avançados (III e 

IV) em relação aos casos de tamanhos menores (T1 e T2), sem metástases e em estágios 

iniciais (I e II) (Tabela 3).  
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 Em relação ao sistema de gradação proposto por Brandwein Gensler et al. [9], embora 

não tenham sido encontradas diferenças estatisticamente significativas, observou-se maiores 

valores de mediana na imunoexpressão citoplasmástica, nuclear e geral de Twist nos CCELI 

de alto risco quando comparado às lesões de risco baixo e intermediário. Ao avaliar os 

parâmetros histopatológicos isolados deste sistema de gradação, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas na imunoexpressão citoplasmática, nuclear e geral 

de Twist em relação aos os parâmetros analisados (p > 0,05) (Tabela 3). 

  

Língua oral  

 Nos CCELO avaliados, foi observado que a imunoexpressão de PDPN no front de 

invasão de forma geral (correspondendo a imunomarcação dos dois compartimentos celulares: 

membrana + citoplasma) foi predominantemente >50% de marcação das células em todo o 

front de invasão (44,4%). Em relação à imunoexpressão de Twist de forma geral (núcleo + 

citoplasma), 17 casos (47,2%) apresentaram pouca marcação, com <25% de células 

expressando tal proteína (Fig. 4). 

A maior parte dos casos de CCELO(36,1%), não possuíam áreas compressivas da 

invasão tumoral, todavia, dos casos que apresentaram essa área, 33,3% não apresentaram a 

imunoexpressão geral de PDPN. Nas grandes ilhas com >15 células, a predominância da 

imunoexpressão geral (38,9%) da PDPN ocorreu em mais de 50% da marcação. Considerando 

as pequenas ilhas com <15 células e células dissociadas, a imunoexpressão de PDPN foi vista 

em mais 50% de marcação (44,4%). Vale ressaltar que, assim como nos casos de CCELI, a 

marcação da PDPN nas grandes ilhas ocorreu predominantemente na periferia dessas ilhas e 

que, à medida que o número de células diminuía nas ilhas, a marcação de PDPN aumentava. 

Em relação à imunoexpressão geral do Twist na maior parte dos casos de CCELO, todas as 

áreas (compressivas, grandes ilhas e pequenas ilhas/células dissociadas) se apresentaram com 

menos de 25% de marcação.  

 

Podoplanina  

 Nos CCELO, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre a 

imunoexpressão citoplasmática, membranar e geral de PDPN e os parâmetros clínicos 

analisados (p > 0,05) embora tenha sido observado maiores valores de mediana da expressão 

de PDPN citoplasmática em lesões de maiores tamanhos (T3 e T4), com metástase linfonodal 

e em estágios mais avançados (III e IV) em relação aos tumores menores (T1 e T2), sem 

metástase e em estágios clínicos iniciais (I e II) (Tabela 4). 



64 
 

 Ao considerar o sistema de gradação proposto por Brandwein-Gensler et al. [9], não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na expressão em relação ao risco 

e a imunoexpressão citoplasmática, membranar e geral de PDPN nos CCELO (p > 0,05) 

(Tabela 4). Ao avaliar os parâmetros histopatológicos isolados deste sistema de gradação, 

observou-se maior expressão citoplasmática (p = 0,006), membranar (p = 0,030) e geral (p = 

0,025) de PDPN nos CCELO com os padrões de invasão tipo 4 e 5 em comparação com os 

padrões tipo 1 e 2. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na 

expressão de PDPN em relação ao infiltrado linfocítico e a invasão perineural (p > 0,05) 

(Tabela 4). 

 

Twist  

 Nos CCELO, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na 

imunoexpressão citoplasmática, nuclear e geral de Twist em relação aos parâmetros clínicos 

analisados (tamanho do tumor, metástase linfonodal regional e estadiamento clínico) (p > 

0,05) (Tabela 5). 

 Em relação ao sistema de gradação proposto por Brandwein Gensler et al. [9], não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na imunoexpressão 

citoplasmática, nuclear e geral de Twist e na expressão em relação ao risco nos CCELO (p > 

0,05). Ao avaliar os parâmetros histopatológicos deste sistema isoladamente, embora sem 

diferença estatisticamente significativa, observou-se maior expressão citoplasmática, nuclear 

e geral de Twist nos CCELO com os padrões de invasão tipo 4 e 5 em comparação com os 

padrões tipo 1, 2 e 3 (Tabela 5).   

  

Correlação entre a imunoexpressão de Podoplanina e Twist nos CCELIs e CCELOs 

 Nos casos de CCELI, o teste de correlação de Spearman demonstrou correlação 

moderada negativa, estatisticamente significativa, entre a expressão membranar da PDPN e a 

expressão geral do Twist (r = -0,356, p = 0,024) e entre a expressão membranar da PDPN e a 

expressão citoplasmática do Twist (r = -0,336, p = 0,034). O teste de correlação de Spearman 

demonstrou ausência de correlações entre a imunoexpressão geral, citoplasmática e 

membranar de PDPN e a expressão geral, citoplasmática e nuclear de Twist nos casos de 

CCELO (p > 0.05) (Tabela 6). 

 

Diferenças entre a imunoexpressão de PDPN e Twist nos CCELIs e CCELOs 
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 Ao relacionar a imunoexpressão das duas proteínas com os CCEs nos diferentes sítios 

anatômicos (CCELI e CCELO), não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre a imunoexpressão citoplasmática (p = 0,930), membranar (p = 0,195) e 

geral (p = 0,810) de PDPN e as lesões estudadas. De forma similar, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre a imunoexpressão citoplasmática (p = 0,305), 

nuclear (p = 0,646) e geral (p = 0,523) de Twist e as lesões estudadas. 

Discussão 

A aquisição do fenótipo invasivo em células neoplásicas pode ser visualizada como 

um processo de várias etapas, ocorrendo desde os estágios iniciais nos locais dos tumores 

primários, englobando, por exemplo, uma complexa mobilidade celular tanto individual como 

coletiva, a qual é coordenada por diversas interações intrínsecas das células tumorais com o 

microambiente [12,13]. A PDPN desempenha um papel essencial na invasão celular coletiva 

[14,15]. Ademais, diferentes mecanismos podem contribuir com a migração e 

desdiferenciação celular, tal como a TEM, dependendo, em grande parte, da remodelação 

ativa do citoesqueleto celular. Este fenômeno envolve a participação de diversas proteínas, 

como os fatores de transcrição Snail, Twist e Zeb, frequentemente ativados durante o 

desenvolvimento tumoral, e que estão mais associadas com invasão individual [16,17]. Diante 

disso, este estudo investigou, pela primeira vez, a relação de duas proteínas envolvidas na 

invasão celular, PDPN e Twist, em CCELI e CCELO, duas lesões com comportamento 

biológico conhecidamente diferentes.  

A PDPN possui várias vias efetoras que influenciam a movimentação dos 

microtúbulos e conjuntos de actina presentes no citoesqueleto celular, mediados por Rho 

GTPases e pela via de sinalização Rock. Desta forma, a expressão da PDPN em uma célula 

tumoral contribui para o aumento da mobilidade das células epiteliais, que pode ocorrer tanto 

como célula única como na forma de migração celular coletiva. Isso é avaliado para fins de 

diagnóstico e classificação pelos vários padrões de invasão (amplo front de invasão, cordões e 

ilhas, pequenos grupos de células com n <15 e células tumorais individuais) evidenciados em 

microscopia de rotina [13,14,18].  

Li et al. [19], investigaram o papel da PDPN como promotora da invasão em CCEO 

através da remodelação do citoesqueleto, das Rho GTPases e metaloproteinases (MMPs). Os 

autores constataram, tanto em espécimes teciduais quanto em linhagens celulares, que a 

PDPN está envolvida no processo de invasão e que, quando a PDPN era silenciada, a invasão 

celular diminuía, indicando que a invasão de CCEO está relacionada e mediada pela PDPN. 
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Curiosamente, esses autores relataram que, em algumas linhagens celulares, o aumento da 

expressão de PDPN induziu a mudança do fenótipo epitelial para mesenquimal, enquanto que 

em outras linhagens, o silenciamento da PDPN não influenciou na expressão de alguns 

marcadores da TEM. Em nossos resultados, onde houve diferença estatisticamente 

significativa da imunoexpressão da PDPN com os piores padrões histológicos de invasão de 

Brandwein-Gensler et al. [9] tanto em CCELI como em CCELO, podendo sugerir que a 

PDPN está envolvida em uma maior dissociação e motilidade celular, facilitando a migração 

das células neoplásicas. Em ambos os compartimentos celulares, membrana e citoplasma, 

apresentaram-se com maior expressão para um pior padrão de invasão nos casos de CCELO. 

A imunoexpressão de PDPN no citoplasma e na membrana das células tumorais dos casos de 

CCE pode significar maior propensão para a progressão tumoral e essa alta expressão pode 

ser atribuída à presença de PDPN nos níveis proteico e nos níveis de mRNA [10]. Além disso, 

Sharma et al. [13] também constataram a presença de células individuais marcadas para 

PDPN no front tumoral, e que nos casos em que foram detectadas tais células, 63% dos casos 

detectados estavam associadas com metástase linfonodal, enfatizando ainda mais o papel da 

PDPN na motilidade e no potencial invasivo dessas células dissociadas.  

Em relação à presença de metástase, no nosso estudo não foi constatada diferença 

estatisticamente significativa entre a presença de metástase linfonodal com a imunoexpressão 

de PDPN tanto em CCELO como em CCELI. De maneira semelhante ao nosso estudo, de 

Vicente et al. [20] também não encontraram associação significativa entre a imunoexpressão 

de PDPN com a metástase linfonodal em CCEO. Além disso, também observaram que a 

expressão mais alta da PDPN foi vista nos casos de língua e assoalho bucal. Ainda, os autores 

sugeriram que a maior expressão de PDPN nos casos de língua e assoalho de boca se deva ao 

fato de que a maioria desses tumores são classificados como T1-T2 com alta proporção de 

tumores bem diferenciados. Entretanto, contrariamente aos resultados desses autores, a 

maioria dos nossos casos de CCELO estavam classificados como T2-T3, além de se 

apresentar com maiores valores de mediana de PDPN citoplasmática para os tumores de 

maiores dimensões (T3 e T4) tanto em CCELI como CCELO, o que nos sugere que essa 

proteína continua envolvida no processo de migração mesmo em tumores com maiores 

dimensões clínicas.   

Durante a análise da imunoexpressão da PDPN em nosso estudo, foi possível 

observar que as células que expressavam tal proteína apresentavam certas particularidades a 

respeito de sua marcação. Nas áreas de ilhas/ninhos e áreas compressivas, ocorria expressão 

focal na periferia com pouca ou nenhuma expressão nas regiões centrais dessas ilhas 
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tumorais, enquanto que algumas células dissociadas apresentavam forte marcação no front 

invasivo; células essas que muitas vezes não são notadas na análise de rotina pelo H&E. Isto 

também foi observado por Prasad et al. [10] na sua avaliação da expressão da PDPN em 

diferentes graus de CCEOs e por Rodrigo et al. [21] em sua investigação sobre a expressão de 

PDPN no desenvolvimento e progressão de CCEs de laringe. A possível explicação para tal, 

fortalece a teoria do papel da PDPN na invasão coletiva no processo de invasão tumoral; não 

passando pela TEM completa. A expressão da PDPN na periferia dos ninhos tumorais sugere 

alterações no citoesqueleto em seu interior, promovendo maior capacidade de proliferação e 

auto-renovação, enquanto que as células centrais sugerem estar envolvidas na diferenciação 

terminal de sua maturação onde são transportadas coletivamente até atingirem níveis 

metastáticos no tumor [14,16,22]. Em relação às células dissociadas que apresentaram 

marcação de PDPN, pode-se sugerir que são células que estão passando pela TEM por meio 

da ativação da PDPN, onde a sua superexpressão pode induzir a fosforilação da família de 

proteínas ezrina, radixina e moesina (ERM) ou através da ativação das Rho GTP quinases. Os 

consequentes efetores (Rac-1, Rho-A e cdc-42) da via estimulam a polimerização da actina 

levando à formação de filopódios através da via Rock [14,16,23].   

O Twist exerce seus múltiplos efeitos biológicos (angiogênese, resistência à 

quimioterapia, metástase e senescência) através de várias vias downstream, atuando como um 

fator de transcrição que rege a expressão de uma série de genes alvos (como N-caderina, E-

caderina, ARF, p53 e CD24) no núcleo ou modulando a função dos efetores (como VEGF, 

mTOR, Bcl2, p53 e Bmi1) em nível de proteína no citoplasma [24]. 

Apesar do alto nível de expressão de Twist ter sido detectado em várias formas de 

câncer e ter sido associado com a fase inicial de progressão metastática [2,11,25,26], ao 

contrário do que era esperado em nosso estudo, em ambos os sítios anatômicos, a maioria dos 

casos obtiveram uma baixa marcação (<25%) de Twist geral, nuclear e citoplasmática no 

front invasivo independente do padrão de invasão, assim como nas áreas compressivas, 

grandes ilhas e pequenas ilhas/células dissociadas. Buscando encontrar associações entre a 

expressão de Twist e características histopatológicas de pacientes com CCEO, Wushou et al. 

[25] encontraram associação significativa entre a imunoexpressão de Twist e presença de 

metástase, tumores em estágios T3-T4 e tumores moderadamente e pobremente diferenciados. 

Além disso, eles também observaram relação entre a recidiva e a imunoexpressão de Twist. 

No nosso estudo, entretanto, não encontramos diferença significativa entre a imunoexpressão 

de Twist com nenhum parâmetro clínico do tumor ou com os escores de risco histológico de 

Brandwein-Gensler et al. [9] nos casos de CCELI e CCELO. Analisando as categorias 
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isoladamente, no entanto, observamos uma tendência à diferença estatisticamente significativa 

entre a expressão nuclear e os piores padrões histológicos de invasão de Brandwein-Gensler 

et al. [9] (p = 0,054) nos casos de CCELO. 

Uma possível explicação para a baixa expressão de Twist tanto nos CCELI como nos 

CCELO, considerando sua expressão de forma isolada, é considerar a TEM como um 

espectro de fenótipos no qual as células epiteliais neoplásicas apresentam uma grande 

plasticidade durante seu processo de invasão e migração [27]. Desta forma, seria possível 

assumir que as células tumorais não tendem a completar a transição de seu fenótipo epitelial 

para um fenótipo mesenquimal, permanecendo em uma TEM parcial. Pensando nessa 

possibilidade, Jensen et al. [27] realizaram pesquisa com microscopia confocal 3D para 

avaliar se as células tumorais que aparecem como únicas e isoladas em seções histológicas, 

seriam realmente células isoladas em vez de células conectadas por projeções finger-like a 

uma ilha tumoral maior, não mostradas no plano de seção. Os autores constataram que poucas 

células, aparentemente únicas, estavam realmente isoladas, uma vez que a maioria fazia parte 

de projeções finger-like. Para Jensen et al. [27], esses achados confirmam o fato de que os 

CCEO tendem a migrar coletivamente, por meio da chamada invasão coletiva e não 

predominantemente como células únicas. Isso poderia embasar a teoria de uma TEM parcial, 

onde as células migram como grupos multicelulares, sendo que algumas destas células sofrem 

uma TEM parcial, possivelmente guiadas pela PDPN, como observamos em nossa análise 

imuno-histoquímica, onde a marcação da PDPN foi, predominantemente, encontrada nas 

periferias das ilhas tumorais.  

Em nosso estudo, observamos, correlações estatisticamente significativas entre a 

expressão membranar da PDPN e as expressões geral e citoplasmática do Twist nos casos de 

CCELI, sendo as duas correlações inversamente proporcionais, significando que quando a 

PDPN está sendo sintetizada nas células do câncer, o Twist está em baixa expressão, e vice-

versa. Tal resultado corrobora os dois mecanismos que destacam a plasticidade da célula 

epitelial que Renart et al. [14] propuseram. O seu modelo proposto para envolvimento da 

PDPN na TEM consiste no fato de que a principal função da PDPN seria conduzir a 

mobilidade das células neoplásicas interagindo-as com as proteínas ERM e Rho-GTPases. 

Dependendo da coesão global e efetiva da célula (que é afetada pelos mecanismos 

contextuais, transcricionais e epigenéticos, bem como pela estabilidade e localização da 

célula), essa mobilidade será do tipo mesenquimatoso individual, facilitando a TEM, ou será 

coletiva, sem TEM ou com TEM parcial.  
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Além disso, contrariamente à PDPN, o Twist, embora com baixa marcação nos 

CCELI e CCELO, expressou-se igualmente em todas as regiões (periféricas e centrais) das 

ilhas e ninhos tumorais em nossos casos. Tran et al. [28], pensando na intrigante presença de 

vários indutores da TEM, como Snail, Twist e Zeb, investigaram o motivo funcional da 

presença simultânea de múltiplos indutores de TEM em várias linhagens celulares epiteliais e 

de carcinoma humano, uma vez que eles são frequentemente expressos ao mesmo tempo e nas 

mesmas células, especialmente nos cânceres. Eles descobriram que há uma possível ligação 

transcricional inversa entre a expressão de Snail1 e Twist1 durante a indução de TEM e que a 

expressão de Snail1 era exclusiva para contribuir com o início da TEM, enquanto que o 

Twist1 cooperava temporariamente para manter uma TEM tardia. Isso pode justificar a baixa 

expressão do Twist na maioria dos nossos casos, sugerindo que, possivelmente, nesses casos 

de CCELI e de CCELO, a TEM não se encontrava em seu estado tardio, e que pode haver 

uma alta expressão de Snail e outros indutores da TEM. Outros estudos investigando a 

expressão simultânea desses dois marcadores de TEM, juntamente com a PDPN, em CCELI e 

CCELO poderiam esclarecer ainda mais a interação dessas proteínas com a progressão 

metastática das células tumorais. 

Além dos processos únicos e singulares que possam ocorrer no interior da célula 

epitelial neoplásica, assim como da contribuição do microambiente tumoral na progressão da 

doença, é essencial ressaltar o possível papel da radiação ultravioleta (UV) nos cânceres de 

lábio inferior [27, 29]. Até o presente momento, ainda não há estudos que tenham investigado 

se a radiação UV está direta ou indiretamente assoaciada à expressão da PDPN e do TWIST 

na carcinogênese dos CCELI e no seu mecanismo de invasão quando comparado aos CCEs 

que acometem outros sítios anatômicos da cavidade oral e que, diferentemente dos lábios, não 

são influenciados pela radiação solar. Hudson et al. [30] constataram, in vitro e in vivo, que a 

expressão Snail e Slug estimulada por radiação UV é conduzida, pelo menos em parte, por 

meio da via de sinalização MAPK. Na ausência de Slug, a indução da radiação UV em um 

marcador de proliferação de queratinócitos, está significativamente comprometida. Estes 

resultados sugerem o envolvimento da transcrição da família Snail no início da carcinogênese 

da pele induzida por radiação UV e mostram que há uma possível ligação entre as alterações 

induzidas pela radiação UV e a expressão de fatores de transcrição implicados na TEM que 

ocorrem durante a progressão dos CCEs. No entanto, já no estudo de Newkirk et al. [31], eles 

avaliaram o papel de Snai2 na carcinogênese cutânea induzida por radiação UV, e ao 

contrário do que se esperava, ratos silenciados para Snai2 desenvolveram tumores cutâneos 
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quando expostos cronicamente à essa radiação UV, demonstrando que a expressão de Snai2 

talvez não seja necessária para o desenvolvimento do câncer de pele.  

CCELI e CCELO apresentam características clínicas distintas que refletem seu 

comportamento biológico e prognóstico, sendo que este é caracterizado por uma alta taxa de 

invasão local e metástase cervical, afetando diretamente o prognóstico com uma taxa de 

sobrevivência de cinco anos de apenas 50%, enquanto que aquele geralmente apresenta menor 

taxa de metástase linfonodal e um bom prognóstico, com uma média de sobrevida aos 5 anos, 

variando de 80 a 90% [2, 29, 32–36]. Pensando nisso, essa pesquisa procurou investigar se há 

diferenças entre a imunoexpressão das duas proteínas com os CCEs nos diferentes sítios 

anatômicos. Todavia, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na 

imunoexpressão de PDPN e Twist entre as lesões estudadas, concluindo-se que, 

provavemente, o diferente comportamento biológico dessas lesões nesses dois sítios 

anatômicos parece não estar atribuído à expressão de Twist e PDPN. 

Em resumo, nosso estudo mostrou pela primeira vez que a expressão da PDPN está 

inversamente relacionada com o Twist em CCELI, além de demonstrar que ambas proteínas 

estão correlacionadas com um pior padrão de invasão dos CCELI e CCELO, porém elas não 

estão relacionadas aos diferentes comportamentos biológicos dessas lesões nos dois sítios 

anatômicos estudados. Adicionalmente, também levantamos a hipótese de que a relação da 

PDPN com o Twist em CCEOs possa estar mais envolvida com uma transição parcial do 

fenótipo epitelial para o mesenquimal, do que uma transição completa. 
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Legendas das figuras 

Fig. 1 Aspectos morfológicos e diferentes padrões de invasão dos CCEOs a) Intenso 

pleomorfismo, pérolas de ceratina com padrão de invasão em grandes ilhas e pequenas ilhas 

com menos de 15 células b) Padrão de invasão de ilhas tumorais grandes contendo mais de 15 

células por ilha c) Padrão de invasão organizado por pequenos brotamentos de células 

tumorais formados por menos de 15 células ou células individualizadas d) Brotamentos 

tumorais distantes 1mm do tumor principal. 

 

Fig. 2 Aspectos morfológicos dos CCEOs a) Invasão tumoral de pequenos nervos b) Invasão 

tumoral de grandes nervos c) Resposta inflamatória moderada do hospedeiro d) Tecido 

linfoide de forma contínua e densa por todo o front de invasão. 

 

Fig. 3 Imunoexpressão de PDPN e Twist em CCELI a) Imunoexpressão de PDPN no front de 

invasão b) Imunoexpressão membranar e citoplasmática de PDPN nas grandes ilhas e 

pequenas ilhas/células dissociadas c) Imunoexpressão de Twist no front de invasão d) 

Imunoexpressão nuclear e citoplasmática de Twist nas grandes ilhas.  

 

Fig. 4 Imunoexpressão de PDPN e Twist em CCELO a) Imunoexpressão de PDPN no front 

de invasão b) Imunoexpressão membranar e citoplasmática de PDPN nas grandes ilhas e 

pequenas ilhas/células dissociadas c) Imunoexpressão de Twist no front de invasão d) 

Imunoexpressão nuclear e citoplasmática de Twist nas grandes ilhas 
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Tabelas 

Tabela 1. Distribuição absoluta e relativa dos casos de CCELI e CCELO de acordo com parâmetros clínicos. 

Parâmetros Localização 

Lábio Inferior (n = 40) Língua Oral (n = 36) 

 n (%) n (%) 

Sexo   

Masculino 30 (75,0) 27 (75,0) 

Feminino 10 (25,0) 9 (25,0) 

Idade   

Até 50 anos 6 (15,0) 5 (13,9) 

>50 anos 34 (85,0) 30 (83,3) 

Não informado - 1 (2,8) 

Tabagismo   

Sim 21 (52,5) 29 (80,6) 

Não 5 (12,5) 4 (11,1) 

Sem informação 14 (35,0) 3 (8,3) 

Etilismo   

Sim 8 (20,0) 24 (66,7) 

Não 17 (42,5) 7 (19,4) 

Sem informação 15 (37,5) 5 (13,9) 

Exposição solar   

Sim 14 (35,0) - 

Não 13 (32,5) - 

Sem informação 13 (32,5) - 

Tamanho do tumor   

T1 14 (35,0) 4 (11,1) 

T2 18 (45,0) 18 (50,0) 

T3 6 (15,0) 12 (33,3) 

T4 2 (5,0) 2 (5,6) 

Metástase linfonodal   

Ausente 31 (77,5) 14 (38,9) 

Presente 9 (22,5) 22 (61,1) 

Metástase à distância   

Ausente 40 (100,0) 35 (97,2) 

Presente 0 (0,0) 1 (2,8) 

Estadiamento clínico   

Estágio I 10 (25,0) 3 (8,3) 

Estágio II 16 (40,0) 9 (25,0) 

Estágio III 8 (20,0) 12 (33,3) 

Estágio IV 6 (15,0) 12 (33,3) 

Recidiva local   

Ausente 39 (97,5) 14 (38,9) 

Presente 1 (2,5) 7 (19,4) 

Sem informação - 15 (41,7) 

Desfecho clínico   

Remissão 34 (85,0) 18 (50,0) 

Doença ativa 1 (2,5) 3 (8,3) 

Óbito 4 (10,0) 15 (41,7) 

Sem informação 1 (2,5) - 

CCELI, carcinoma de células escamosas de lábio inferior. 

CCELO, carcinoma de células escamosas de língua oral. 
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Tabela 2. Análise dos escores de imunoexpressão citoplasmática, membranar e geral da PDPN e suas diferenças de acordo com parâmetros clínico-patológicos dos CCELI. 

 

Parâmetros 

 PDPN (citoplasma)  PDPN (membrana)  PDPN (geral) 

n 
Mediana 

(Q25-Q75) 

Média dos 

postos 
U p*  

Mediana 

(Q25-Q75) 

Média dos 

postos 
U p*  

Mediana 

(Q25-Q75) 

Média dos 

postos 
U p* 

Tamanho do tumor                

T1/ T2 32 2 (1-3) 19,23 87,50 0,151  0,5 (0-2) 20,98 112,50 0,567  2 (1-3) 20,16 117,00 0,695 

T3/ T4 8 3 (2-3) 25,56    0 (0-2) 18,56    2 (2-3) 21,88   

Metástase linfonodal                

Ausente 31 2 (1-3) 20,48 139,00 0,986  0 (0-2) 19,84 119,00 0,469  2 (1-3) 20,53 138,50 0,973 

Presente 9 2 (0,5-3) 20,56    1 (0-3) 22,78    2 (0,5-3) 20,39   

Estadiamento clínico                

Estágio I/ II 25 2 (1-3) 19,82 170,50 0,618  1 (0-2,5) 21,58 160,50 0,410  2 (1-3) 21,06 173,50 0,681 

Estágio III/ IV 15 2 (1-3) 21,63    0 (0-2) 18,70    2 (1-3) 19,57   

Escore de risco 

histopatológico** 
               

Risco baixo/ intermediário 31 2 (1-3) 20,26 132,00 0,799  0 (0-2) 20,92 126,50 0,646  2 (1-3) 20,66 134,50 0,865 

Risco alto 9 2 (1-3) 21,33    0 (0-2) 19,06    2 (2-2,5) 19,94   

Pior padrão de invasão**                

Tipo 1/ 2/ 3 15 1 (1-2) 15,63 114,50 0,032  0 (0-2) 17,90 148,50 0,234  1 (1-3) 16,23 123,50 0,060 

Tipo 4/ 5 25 3 (1,5-3) 23,42    1 (0-2) 22,06    2 (2-3) 23,06   

Infiltrado linfocítico**                

Tipo 1 21 2 (1-3) 20,62 197,00 0,943  1 (0-2) 21,17 185,50 0,679  2 (1-3) 20,69 195,50 0,909 

Tipo 2/ 3 19 2 (1-3) 20,37    0 (0-2) 19,76    2 (1-3) 20,29   

Invasão perineural**                

Ausente 30 2 (1-3) 19,97 134,00 0,600  0 (0-2) 20,58 147,50 0,932  2 (1-3) 20,27 143,00 0,818 

Pequenos/ Grandes nervos 10 2 (1,75-3) 22,10    0,5 (0-2,25) 20,25    2 (2-3) 21,20   

PDPN, podoplanina; CCELI, carcinoma de células escamosas de lábio inferior. 

* Teste não-paramétrico de Mann-Whitney (U). 

** (BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005). 
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Tabela 3. Análise dos escores de imunoexpressão citoplasmática, nuclear e geral do Twist e suas diferenças de acordo com parâmetros clínico-patológicos dos CCELI. 

 

Parâmetros 

 Twist (citoplasma)  Twist (nuclear)  Twist (geral) 

N 
Mediana 

(Q25-Q75) 

Média dos 

postos 
U p*  

Mediana 

(Q25-Q75) 

Média dos 

postos 
U p*  

Mediana 

(Q25-Q75) 

Média dos 

postos 
U p* 

Tamanho do tumor                

T1/ T2 32 1 (0-3) 19,17 85,50 0,141  1 (1-2) 19,22 87,00 0,155  2 (1-3) 19,30 89,50 0,182 

T3/ T4 8 2 (1-4) 25,81    2,5 (1-4) 25,63    2,5 (2-4) 25,31   

Metástase linfonodal                

Ausente 31 1 (0-3) 20,32 134,00 0,855  2 (1-3) 21,94 95,00 0,139  2 (1-3) 21,24 116,50 0,445 

Presente 9 2 (0,5-3) 21,11    1 (0-2) 15,56    2 (1-2,5) 17,94   

Estadiamento clínico                

Estágio I/ II 25 1 (0-2,5) 19,30 157,50 0,391  2 (1-2,5) 21,40 165,00 0,519  2 (1-3) 20,28 182,00 0,875 

Estágio III/ IV 15 2 (1-4) 22,50    1 (0-3) 19,00    2 (1-4) 20,87   

Escore de risco 

histopatológico** 
               

Risco baixo/ intermediário 31 1 (0-3) 20,21 130,50 0,765  1 (1-3) 19,81 118,00 0,475  2 (1-3) 19,74 116,00 0,435 

Risco alto 9 2 (1-2,5) 21,50    2 (1-3) 22,89    3 (2-3) 23,11   

Pior padrão de invasão**                

Tipo 1/ 2/ 3 15 1 (0-2) 17,87 148,00 0,259  1 (0-2) 17,90 148,50 0,263  2 (1-3) 17,63 144,50 0,218 

Tipo 4/ 5 25 2 (1-3) 22,08    2 (1-3) 22,06    2 (2-3) 22,22   

Infiltrado linfocítico**                

Tipo 1 21 1 (0-3) 17,79 142,50 0,114  1 (0,5-2,5) 17,93 145,50 0,133  2 (1-3) 18,71 162,00 0,298 

Tipo 2/ 3 19 2 (1-3) 23,50    2 (1-3) 23,34    2 (2-3) 22,47   

Invasão perineural**                

Ausente 30 1,5 (0,75-3) 20,82 140,50 0,761  1 (1-2) 19,63 124,00 0,404  2 (1-3) 19,97 134,00 0,608 

Pequenos/ Grandes nervos 10 1,5 (0-3) 19,55    
2,5 (0,75-

3) 
23,10    3 (0,75-3,25) 22,10   

CCELI, carcinoma de células escamosas de lábio inferior. 

* Teste não-paramétrico de Mann-Whitney (U). 

* (BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005). 
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Tabela 4. Análise dos escores de imunoexpressão citoplasmática, membranar e geral da PDPN e suas diferenças de acordo com parâmetros clínico-patológicos dos CCELO. 

Parâmetros 

 PDPN (citoplasma)  PDPN (membrana)  PDPN (geral) 

n 
Mediana 

(Q25-Q75) 

Média dos 

 postos 
U p* 

 Mediana 

(Q25-Q75) 

Média dos 

 postos 
U p*  

Mediana 

(Q25-Q75) 

Média dos 

postos 
U p* 

Tamanho do tumor                

T1/ T2 22 1 (1-3) 17,86 140,00 0,627  1 (0-3) 19,07 141,50 0,625  2 (1-3) 18,91 145,00 0,756 

T3/ T4 14 2,5 (1-3) 19,50    1 (0-3) 17,61    2 (0,75-3) 17,86   

Metástase linfonodal                

Ausente 14 1 (1-3) 17,64 142,00 0,677  1 (0-3) 19,93 134,00 0,488  1 (0,75-3) 16,79 130,00 0,407 

Presente 22 2 (1-3) 19,05    1 (0-3) 17,59    2 (1-3) 19,59   

Estadiamento clínico                

Estágio I/ II 12 1 (1-3) 15,83 112,00 0,250  1 (0-3) 18,67 142,00 0,943  1 (1-3) 16,13 115,50 0,308 

Estágio III/ IV 24 2,5 (1-3) 19,83    1 (0-3) 18,42    2,5 (1-3) 19,69   

Escore de risco 

histopatológico** 
  

  
   

  
 

     

Risco baixo/ intermediário 18 1,5 (1-3) 17,61 146,00 0,588  1 (0-3) 18,03 153,50 0,774  2 (1-3) 18,28 158,00 0,893 

Risco alto 18 2 (1-3) 19,39    1 (0-3) 18,97    2 (1-3) 18,72   

Pior padrão de invasão**                

Tipo 1/ 2/ 3 5 1 (0-1) 7,30 21,50 0,006  0 (0-0,5) 9,60 33,00 0,030  1 (0-1,5) 9,30 31,50 0,025 

Tipo 4/ 5 31 3 (1-3) 20,31    1 (0-3) 19,94    3 (1-3) 19,98   

Infiltrado linfocítico**                

Tipo 1 16 2,5 (1-3) 18,50 160,00 1,000  1,5 (0-3) 18,69 157,00 0,919  2,5 (1-3) 18,72 156,50 0,905 

Tipo 2/ 3 20 2 (1-3) 18,50    1 (0-3) 18,35    2 (1-3) 18,33   

Invasão perineural**                

Ausente 9 1 (0,5-3) 14,72 87,50 0,184  1 (0-3) 17,17 109,50 0,639  1 (0,5-3) 15,06 90,50 0,227 

Pequenos/ Grandes nervos 27 2 (1-3) 19,76    1 (0-3) 18,94    2 (1-3) 15,65   

PDPN, podoplanina; CCELO, carcinoma de células escamosas de língua oral. 

* Teste não-paramétrico de Mann-Whitney (U). 

** (BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005). 
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Tabela 5. Análise dos escores de imunoexpressão citoplasmática, nuclear e geral do Twist e suas diferenças de acordo com parâmetros clínico-patológicos dos CCELO. 

Parâmetros 

 Twist (citoplasma)  Twist (núcleo)  Twist (geral) 

n 
Mediana 

(Q25-Q75) 

Média dos 

 postos 
U p*  

Mediana 

(Q25-Q75) 

Média dos 

 postos 
U p*  

Mediana 

(Q25-Q75) 

Média dos 

 postos 
U p* 

Tamanho do tumor                

T1/ T2 22 
1,5 (1-

3,25) 

18,50 154,00 
1,000 

 
1 (1-3) 

18,57 152,50 
0,956 

 1,5 (1-

3,25) 

18,00 143,00 0,702 

T2/ T4 14 
1,5 (1-

3,25) 

18,50  
 

 1 (1-

2,25) 

18,39  
 

 2 (1-3,25) 19,29   

Metástase linfonodal                

Ausente 14 1 (1-4) 17,93 146,00 0,779  1 (1-4) 19,36 142,00 0,662  2 (1-4) 19,29 143,00 0,702 

Presente 22 2 (1-3) 
18,86  

 
 1 (1-

2,25) 

17,95  
 

 1,5 (1-3) 18,00   

Estadiamento clínico                

Estágio I/ II 12 2 (1-4) 20,42 121,00 0,403  1,5 (1-4) 20,75 117,00 0,309  2 (1-4) 21,00 114,00 0,281 

Estágio III/ IV 24 1 (1-2,75) 
17,54  

 
 

1 (1-2) 
17,38  

 
 1 (1-3) 17,25   

Escore de risco 

histopatológico** 
  

  
 

 
 

  
 

     

Risco baixo/ intermediário 18 2 (1-2,5) 18,94 154,00 0,784  1 (1-2) 17,00 135,00 0,337  2 (1-2,5) 18,39 160,00 0,946 

Risco alto 18 1 (1-3,25) 
18,06  

 
 

1,5 (1-3) 
20,00  

 
 1,5 (1-

3,25) 

18,61   

Pior padrão de invasão**                

Tipo 1/ 2/ 3 5 1 (1-2) 14,70 58,50 0,347  1 (1-1) 11,00 40,00 0,054  1 (1-2) 14,00 55,00 0,271 

Tipo 4/ 5 31 2 (1-4) 19,11    1 (1-3) 19,71    2 (1-4) 19,23   

Infiltrado linfocítico**                

Tipo 1 16 2 (1-3,5) 20,94 121,00 0,179  1 (1-2) 18,59 158,50 0,957  2 (1-3,5) 20,34 130,50 0,315 

Tipo 2/ 3 20 1 (1-3) 16,55    1 (1-3) 18,43    1 (1-3) 17,03   

Invasão perineural**                

Ausente 9 1 (1-2) 14,94 89,50 0,206  1 (1-1,5) 15,00 90,00 0,196  1 (1-2) 15,78 97,00 0,338 

Pequenos/ Grandes nervos 27 2 (1-4) 19,69    1 (1-3) 19,67    2 (1-4) 19,41   

CCELO, carcinoma de células escamosas de língua oral. 

* Teste não-paramétrico de Mann-Whitney (U). 

** (BRANDWEIN-GENSLER et al., 2005). 
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Tabela 6. Correlação de Spearman entre a imunoexpressão de Twist e PDPN nos CCELI e CCELO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCELI, carcinoma de células escamosas de lábio inferior. 

CCELO, carcinoma de células escamosas de língua oral. 

 

 

PDPN x Twist 
Lábio Inferior Língua 

r p r p 

PDPN geral × Twist geral   -0,087  0,592 0,025 0,886 

PDPN geral × Twist citoplasmático  -0,160  0,324 0,088 0,609 

PDPN geral × Twist nuclear  0,135  0,406 0,137 0,427 

PDPN citoplasmático × Twist geral  -0,055  0,735 0,115 0,505 

PDPN citoplasmático × Twist citoplasmático -0,179  0,269 0,122 0,478 

PDPN citoplasmático × Twist nuclear 0,199  0,219 0,245 0,150 

PDPN membranar × Twist geral -0,356  0,024 0,073 0,673 

PDPN membranar × Twist citoplasmático -0,336 0,034 0,086 0,278 

PDPN membranar × Twist nuclear -0,154 0,343 -0,154 0,100 
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APÊNDICES 

Apêndice A 

Ficha de coleta de dados clínico-patológicos referentes aos CCELI e CCELO 

 

 

Nº do Prontuário: ________  

Nº do Bloco:_________  

Nome: ____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/____     Idade: ______  

Sexo: (  ) Masculino   (  ) Feminino  

Raça: (  ) Branca   (  ) Parda   (  ) Negra   (  ) Outra  

Fatores de Risco:   (  )Tabagismo   (  )Etilismo   (  )Exposição solar 

Localização Anatômica: _____________________________________________ 

Aspecto Clínico: ___________________________________________________  

Estadiamento Clínico:  T___    N___   M___  

Excisão Cirúrgica:   (  ) Sim   (  ) Não  Data: ___/___/___  

Radioterapia:   (  ) Sim   (  ) Não  Início: ___/___/___  

Quimioterapia:   (  ) Sim   (  ) Não  Início: ___/___/___  

Tipo de Biópsia:   (  ) Excisional  (  ) Incisional  

Diagnóstico Histopatológico: _________________________________________ 

Metástase Linfonodal:  (  ) Sim   (  ) Não  Data: ___/___/___  

Metástase à Distância:  (  ) Sim   (  ) Não  Data: ___/___/___  

Recidiva Local:   (  ) Sim   (  ) Não  Data: ___/___/___ 

Desfecho da Doença:  (  )Remissão   (  )Doença ativa (  )Óbito 

Data do último seguimento ou óbito: ___/___/___ 

 

Endereço/Telefone: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Observações:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Assinatura do(a) aluno(a): ___________________________________________ 
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Apêndice B 

Ficha para coleta de dados referentes à gradação histológica de malignidade dos CCEs, segundo o sistema de 

Brandwein-Gensler (2005) 

 

Nº do caso Padrão de 

invasão 

Resposta linfocítica 

do hospedeiro 

Invasão 

Perineural 

Escore 

total 

Gradação 

histológica 
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Apêndice C 
Ficha para coleta de dados imuno-histoquímicos para PDPN 

 

 

 

Nº do 

Caso 
Front de Invasão (Geral) 

  

EXPRESSÃO GERAL EXPRESSÃO MEMBRANAR EXPRESSÃO CITOPLASMÁTICA 

0 

(0%) 

1 (1-

25%)          

2 (26-

50%) 

3 

(>50%) 
Risco 

0 

(0%) 

1 (1-

25%)          

2 (26-

50%) 

3 

(>50%) 
Risco 

0 

(0%) 

1 (1-

25%)          

2 (26-

50%) 

3 

(>50%) 
Risco 

                

                

                

                

Nº do 

Caso 
Áreas Compressivas 

  

EXPRESSÃO GERAL EXPRESSÃO MEMBRANAR EXPRESSÃO CITOPLASMÁTICA 

0 

(0%) 

1 (1-

25%)          

2 (26-

50%) 

3 

(>50%) 
Risco 

0 

(0%) 

1 (1-

25%)          

2 (26-

50%) 

3 

(>50%) 
Risco 

0 

(0%) 

1 (1-

25%)          

2 (26-

50%) 

3 

(>50%) 
Risco 

                

                

                

                

Nº do 

Caso 
Áreas de Grandes Ilhas (>15 células) 

  

EXPRESSÃO GERAL EXPRESSÃO MEMBRANAR EXPRESSÃO CITOPLASMÁTICA 

0 

(0%) 

1 (1-

25%)          

2 (26-

50%) 

3 

(>50%) 
Risco 

0 

(0%) 

1 (1-

25%)          

2 (26-

50%) 

3 

(>50%) 
Risco 

0 

(0%) 

1 (1-

25%)          

2 (26-

50%) 

3 

(>50%) 
Risco 

                

                

                

                

Nº do 

Caso 
Áreas de células dissociadas (<15 células) 

  

EXPRESSÃO GERAL EXPRESSÃO MEMBRANAR EXPRESSÃO CITOPLASMÁTICA 

0 

(0%) 

1 (1-

25%)          

2 (26-

50%) 

3 

(>50%) 
Risco 

0 

(0%) 

1 (1-

25%)          

2 (26-

50%) 

3 

(>50%) 
Risco 

0 

(0%) 

1 (1-

25%)          

2 (26-

50%) 

3 

(>50%) 
Risco 

                

                

                

                



94 
 

Apêndice D 
Ficha para coleta de dados imuno-histoquímicos para Twist 

 

 

 

 

 

 

 

Nº do 

Caso 
Front de Invasão (Geral) 

  

EXPRESSÃO GERAL EXPRESSÃO NUCLEAR EXPRESSÃO CITOPLASMÁTICA 

1 

(<25%) 

2 

(25-

50%)          

3 (51-

75%) 

4 

(>75%) 
Risco 

1 

(<25%) 

2 

(25-

50%)          

3 (51-

75%) 

4 

(>75%) 
Risco 

1 

(<25%) 

2 

(25-

50%)          

3 (51-

75%) 

4 

(>75%) 
Risco 

                

                

                

                

Nº do 

Caso 
Áreas Compressivas 

  

EXPRESSÃO GERAL EXPRESSÃO NUCLEAR EXPRESSÃO CITOPLASMÁTICA 

1 

(<25%) 

2 

(25-

50%)          

3 (51-

75%) 

4 

(>75%) 
Risco 

1 

(<25%) 

2 

(25-

50%)          

3 (51-

75%) 

4 

(>75%) 
Risco 

1 

(<25%) 

2 

(25-

50%)          

3 (51-

75%) 

4 

(>75%) 
Risco 

                

                

                

                

Nº do 

Caso 
Áreas de Grandes Ilhas (>15 células) 

  

EXPRESSÃO GERAL EXPRESSÃO NUCLEAR EXPRESSÃO CITOPLASMÁTICA 

1 

(<25%) 

2 

(25-

50%)          

3 (51-

75%) 

4 

(>75%) 
Risco 

1 

(<25%) 

2 

(25-

50%)          

3 (51-

75%) 

4 

(>75%) 
Risco 

1 

(<25%) 

2 

(25-

50%)          

3 (51-

75%) 

4 

(>75%) 
Risco 

                

                

                

                

Nº do 

Caso 
Áreas de células dissociadas (<15 células) 

  

EXPRESSÃO GERAL EXPRESSÃO NUCLEAR EXPRESSÃO CITOPLASMÁTICA 

1 

(<25%) 

2 

(25-

50%)          

3 (51-

75%) 

4 

(>75%) 
Risco 

1 

(<25%) 

2 

(25-

50%)          

3 (51-

75%) 

4 

(>75%) 
Risco 

1 

(<25%) 

2 

(25-

50%)          

3 (51-

75%) 

4 

(>75%) 
Risco 
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ANEXOS 

Anexo A 

Parecer de aprovação do Comitê de Ética da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer 
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Anexo B 

Normas para submissão ao periódico Clinical Oral Investigations. 
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