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RESUMO 

O líquen escleroso vulvar está envolvido em uma das vias da carcinogênse da 
vulva ligada à neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada. A metilação da região 
promotora do DNA é a principal alteração epigenética pela qual um gene é 
inativado em seres humanos. A metilação do gene P16INK4a, que é um 
supressor de tumor e atua como inibidor da cinase dependente da ciclina, tem 
sido descrita como um evento precoce na carcinogênese vulvar. A metilação do 
gene TIMP-2, que atua como regulador de metaloproteinases, tem sido descrito 
como marcador de matriz extracelular. Esta pesquisa tem como objetivo 
estudar a presença da metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2 no líquen 
escleroso vulvar e avaliar a associação das variáveis idade, doença de tireóide, 
tabagismo, uso de hormônio e prurido vulvar com a metilação dos referidos 
genes. Trata-se de um estudo transversal, onde foram analisadas 32 amostras 
obtidas por biópsia de pacientes com líquen escleroso vulvar. As amostras 
foram submetidas à extração do DNA por meio da técnica do fenol:clorofórmio 
e à avaliação da metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2 pela modificação 
química do DNA pelo método do bissulfito. O DNA modificado foi submetido à 
PCR e a visualização do produto pelo gel de poliacrilamida. O estudo da 
associação de cada uma das variáveis com a metilação de ambos genes não 
mostrou significado estatístico. Notou-se que 39% (11/28) das amostras 
exibiram metilação somente para o gene TIMP-2, e nenhuma para o gene 
P16INK4a isoladamente, enquanto 32% (9/28) apresentaram metilação em 
ambos genes de forma simultânea. A análise da associação da metilação entre 
ambos genes mostrou significado estatístico (p=0,0292). Esses resultados 
sugerem que a associação da metilação entre os genes P16INK4a e TIMP-2 
possa promover instabilidade genômica, podendo funcionar como marcador na 
evolução da doença. Estudos futuros sobre alterações moleculares da matriz 
extracelular, que por precederem as alterações morfológicas, talvez possam 
funcionar como sinalizador, individualizando as pacientes com maior risco de 
evolução do líquen escleroso vulvar para a NIV diferenciada e/ou câncer de 
vulva. 

 

Palavras-chave: Líquen Escleroso, Metilação, Gene P16INK4a, Gene TIMP-2, 
NIV diferenciada, Câncer Vulvar 
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ABSTRACT 

 

The vulvar lichen sclerosus is involved in one of the pathways of vulvar 

carcinogenesis linked to differentiated vulvar intraepithelial neoplasia. The 

methylation of the promoter region of the DNA is the main epigenetic 

modification in humans in which a gene is inactivated. Methylation of P16INK4a 

gene, which is a tumor suppressor and acts as an inhibitor of cyclin-dependent 

kinase, has been described as an early event in carcinogenesis vulva. 

Methylation of TIMP-2 gene, which acts as a regulator of metalloproteinases, 

has been described as a marker of extracellular matrix. This research aims to 

study the presence of methylation of the P16INK4a gene and TIMP-2 in vulvar 

lichen sclerosus and evaluate the association of age, thyroid disease, smoking, 

hormone use and vulvar itching with methylation of these genes. It is a cross-

sectional study, which analyzed 32 samples obtained by biopsy from patients 

with vulvar lichen sclerosus. The samples were subjected to DNA extraction by 

using the technique of phenol: chloroform and evaluation of methylation of the 

p16INK4a gene and TIMP-2 by chemical modification of DNA by the method of 

bisulfite. The modified DNA was subjected to PCR and visualization of the 

product by polyacrylamide gel electrophoresis. The association of each variable 

in the methylation of both genes showed no statistical significance. It was noted 

that 39% (11/28) samples showed methylation only to TIMP-2 gene, and none 

only for the P16INK4a gene, while 32% (9/28) exhibited methylation on both 

genes simultaneously. The analysis of the association between methylation of 

both genes showed statistical significance (p = 0.0292). These results suggest 

that the association between methylation of the P16INK4a gene and TIMP-2 can 

promote genomic instability, which can act as a marker in the evolution of the 

disease. Future studies on the molecular alterations of the extracellular matrix, 

which precede morphological changes, maybe they can function as a signal, 

separating the patients with higher risk of evolution of vulvar lichen sclerosus to 

differentiated VIN and / or cancer of the vulva. 

 

Keywords: Lichen Sclerosus, Methylation, P16INK4a Gene, TIMP-2 Gene, 

Differentiated VIN, Vulvar Cancer. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O líquen escleroso (LE) é uma doença dermatológica, crônica, 

inflamatória, de etiologia incerta, mediada por linfócitos e que afeta a superfície 

cutânea com predileção para a área anogenital de ambos os sexos (VAL & 

ALMEIDA, 2005). A sua prevalência é desconhecida e há poucos estudos 

epidemiológicos (VAL & ALMEIDA, 2005). Em 1971, Wallace estudou a 

incidência do líquen em um hospital geral. A incidência variou entre 1:300 e 

1:1000 de todas as pacientes referidas para a clínica de dermatologia e 

ginecologia. O líquen escleroso é visto em todas as faixas etárias, desde a 

infância até a população geriátrica. Contudo, a maioria dos casos ocorre em 

mulheres no período de pós-menopausa (WALLACE, 1971).  

Um grande número de estudos tem mostrado forte associação entre o 

líquen escleroso e as doenças auto-imunes. Em 1974, Goolamali et al 

mostraram que 40% das pacientes com líquen escleroso tinham anticorpos 

gástricos e da tireóide. A incidência familiar do LE é bem reconhecida, com 

casos da doença em mães e filhas e entre irmãs (SAHN et al., 1994). Alguns 

estudos mostram uma forte ação hormonal na patogênese do líquen escleroso 

(VAL & ALMEIDA, 2005). A maior incidência da doença é observada no 

período fisiológico de baixa estrogênica como as fases pré-puberal e pós-

menopausa (WALLACE, 1971).  Alguns relatos têm demonstrado o início do LE 

após repetidos traumas ou irritação causadas, por exemplo, por irradiação 

(YATES et al, 1985) e queimaduras. Além disso, também tem se notado nas 

margens de vulvectomia (PASS, 1984). O líquen escleroso está envolvido em 

uma das vias da carcinogênese vulvar, ligada à neoplasia intra-epitelial vulvar 
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(NIV) diferenciada que afeta mulheres mais idosas (LEIBOWITCH, et al., 1990, 

HAEFNER, et al., 1995). O carcinoma de células escamosas é responsável por 

80%-90% de todos os cânceres de vulva e 3%-4% de todos os cânceres 

ginecológicos (Ridley & Neill, 2003). 

O LE tratado, tem uma chance de malignização em torno de 4% a 6%, 

isto é, suspeita-se, mas sem comprovação, que o controle dos sintomas pode 

ter um efeito protetor na malignização (van de NIEUWENHOF et al, 2008).  A 

inflamação crônica parece atuar com importante papel, mas a exata 

patogênese da progressão maligna não está estabelecida. O perfil 

imunogenético, a expressão de proteínas envolvidas no controle do ciclo 

celular como o P16INK4a, a inadequada expressão de proteínas relacionadas à 

formação da matriz extracelular como o TIMP (inibidor de tecido das 

metaloproteinases) e, a presença da hiperplasia de células escamosas podem 

fazer parte dos determinantes para a transformação maligna (van de 

NIEUWENHOF et al, 2008).    

A metilação da região promotora do DNA é a principal alteração 

epigenética em seres humanos pela qual um gene é inativado. A metilação do 

gene P16INK4a, que é um supressor de tumor, tem sido descrita como um 

evento precoce na carcinogênese vulvar. A metilação do gene TIMP-2, que 

atua como regulador de metaloproteinases, desencadeia perda no controle da 

degradação do tecido conjuntivo. 

As alterações epigenéticas, assim como as alterações genéticas, estão 

envolvidas no desenvolvimento e na progressão do câncer (KAISE et al, 2008). 

As alterações epigenéticas têm se estabelecido como um dos sinais 

moleculares mais importantes dos tumores em humanos, podendo causar 
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modificações químicas em genes que têm importância-chave no 

desenvolvimento do câncer, como os genes envolvidos no reparo de DNA, 

apoptose, aderência e ciclo celular (BAYLIN e HERMAN, 2000). A metilação 

representa o principal fenômeno epigenético pelo qual um gene é silenciado. É 

possível encontrar inativação simultânea de vários caminhos pela metilação 

comprometendo todas as funções descritas acima. O silenciamento 

transcricional dos genes supressores de tumor pela metilação das ilhas CpG na 

região promotora é um dos principais mecanismos de inativação gênica e, 

possivelmente, resulta em perda de controle do crescimento celular e contribui 

para carcinogênese (KONG et al, 2005; KAISE et al, 2008).  

A análise das alterações genéticas em células cancerosas revelou um 

grande número de genes que codificam proteínas envolvidas no controle da 

proliferação celular. Estes genes podem ser classificados em genes de 

proliferação e genes de antiproliferação. Os proliferativos ou proto-oncogenes 

são aqueles que promovem o crescimento celular e a organização do sistema-

controle do ciclo celular e faz com que a célula ultrapasse o ponto de 

checagem G1 (ALBERT et al., 2004). Quando mutados são denominados 

oncogenes (ou seja, um gene causador de câncer). Os oncogenes provocam 

uma proliferação anormal das células, o que é uma característica essencial dos 

cânceres (GOMPEL & KOSS,1997). Em um outro grupo, encontram-se os 

genes classificados como antiproliferativos ou antioncogenes, que impedem o 

desenvolvimento do ciclo celular. Quando estes genes estão modificados ou 

ausentes, seu efeito é suprimido, e o crescimento celular se desenvolve de 

forma anormal. São denominados genes supressores tumorais e entre estes 

está o P16INK4a (LEVINE,1993).  
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O gene P16INK4a atua como inibidor da cinase dependente de ciclina, 

controlando negativamente a progressão do ciclo celular na passagem das 

fases G1 para S (síntese) (PAPADIMITRAKOPOULOU e HONG, 2000; PAZ et 

al, 2002; TOKUGAWA et al, 2002). A metilação do gene P16INK4a está 

associada à perda da expressão de sua proteína (NUOVO et al, 1999) e parece 

ser um evento precoce na carcinogênese vulvar (LERMA et al, 2002). 

Já o gene TIMP-2 constitui um dos principais reguladores da matriz 

extracelular. Possui variadas funções, que incluem inibição das MMPs 

(metaloproteinases) que são responsáveis pela degradação das proteínas 

constituintes da matriz extracelular. O papel do TIMP na regulação da 

degradação da matriz extracelular é exercido não só pela inibição da MMP 

ativa, mas também pelo bloqueio da ativação da MMP (MAUCH,1998). A 

expressão excessiva ou inapropriada de metaloproteinases pode contribuir 

para patogênese de processos que culminam com a destruição do tecido 

conjuntivo e da membrana basal, como invasão tumoral/metástase. 

 Esta pesquisa tem como objetivo estudar a presença da metilação dos 

genes P16NK4a e TIMP-2 no líquen escleroso vulvar, através de estudo série de 

casos. 
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2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1- LÍQUEN ESCLEROSO 

 

O primeiro relato clínico é creditado a Hallopeau em 1887, tendo sido 

chamado de líquen plano atrófico. Darier (1892), descreveu formalmente os 

achados histológicos do líquen escleroso, tendo denominado de líquen plano 

escleroso. Durante décadas recebeu várias denominações como: líquen 

escleroso e atrófico, craurose vulvar, balanite xerótica obliterante, lichen albus, 

dermatose liquenóide crônica atrofiante, líquen plano escleroso e atrófico e 

outros (MEFFERT et al., 1995). O termo líquen escleroso só foi adotado 

formalmente pela ISSVD (International Society for Study of Vulvar Disease) em 

1976 (Report of the Committee on Terminology, 1976). 

 

2.1.1 – patogenia 

 

Nas duas últimas décadas, o interesse dos pesquisadores tem se 

voltado para investigação da etiopatogenia do LE que, no entanto, ainda é 

desconhecida. Há indícios de que seja multifatorial, envolvendo 

susceptibilidade genética, fatores imunológicos e hormonais complexos, cujas 

inter-relações ainda não estão claras. Talvez devido à raridade da doença, tais 

estudos referem-se a amostras reduzidas de pacientes e, desta forma, limitam 

a força de suas conclusões. 

Incidência aumentada de auto-anticorpos e doenças auto-imunes foi 

observada nos pacientes portadores de LE, como: tireoidites, vitiligo, anemia 
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perniciosa, esclerodermia sistêmica, alopecia areata e líquen plano 

(BRUNSTING e COLS., 1962; FAERGEMANN, 1979; GOOLAMALI e cols., 

1974; HARRINGTON e DUNSMORE, 1981; CONNELY e WINKELMANN, 

1985; MEYRICK e cols, 1988).  

O envolvimento do sistema imune cutâneo na patogênese do LE vulvar 

foi revelado através de estudos imunológicos in situ (DICKIE e cols., 1982) que 

evidenciaram células T ativadas na derme e um aumento persistente de células 

de Langerhans nas lesões (CARLI e cols., 1991). Estudo mais recente pôde 

demonstrar que no soro de pacientes há diminuição significativa de células 

CD2+ e CD3+ tanto na epiderme quanto na derme, enquanto que CD4+ e 

CD8+ estavam diminuídas somente na epiderme (SCRIMIN e cols., 2000). Na 

derme, linfócitos CD4+ e CD8+ predominavam na área em faixa do infiltrado 

inflamatório, onde também estavam presentes macrófagos, vistos difusamente 

nas zonas de hialinização (FARREL e cols, 2000). O sistema imune cutâneo 

provavelmente exerce papel causal na indução da atrofia epidérmica e da 

fibrose dérmica nas lesões de LE vulvar, pela produção e secreção de citocinas 

e fatores de crescimento. Estes podem influenciar a taxa de proliferação de 

ceratinócitos e fibroblastos, bem como a síntese de colágeno e outras 

proteínas matriciais (FINE e GOLDSTEIN, 1987; KAHARI, 1987; 

WEGROWSKI, 1995; RUBINCHIK e LEVI-SCHAFFER, 1996; 

GROTENDORST, 1997; KURODA e SHINKAI, 1997; LERTCHIRAKAM, 1998; 

WERNER, 1998; CORNELISSEN, 1999; DENK, 2000). 

Segundo Val e Almeida (2005), alguns estudos mostram uma forte ação 

hormonal na patogênese do LE. A maior incidência da doença é observada no 

período fisiológico de baixa estrogênica, como as fases pré-puberal e pós-
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menopausa da mulher (WALLACE, 1971). Friedrich e Kalra (1984) estudaram o 

metabolismo da testosterona em 30 mulheres com LE vulvar antes e depois da 

aplicação tópica desse hormônio. Eles observaram que, antes do tratamento, 

os níveis séricos da diidrotestosterona, androstenediona e testosterona foram 

baixos. Em 10 pacientes, os níveis séricos da diidrotestosterona aumentaram 

durante o tratamento e produziram uma aparência clínica melhor; portanto, eles 

especularam que pudesse haver um defeito na enzima 5 alfa-redutase que 

estivesse ligado ao metabolismo periférico dos androgênios cujo efeito fosse 

visto na pele genital. Contudo, Shirer e Ray (1987) não observaram nenhuma 

alteração nos níveis hormonais de mãe e filha com LE extragenital. De acordo 

com Feldmann e Harms (1991), parece existir uma diferença, em relação ao 

fator hormonal, entre as formas genital e extragenital de LE. Alguns estudos 

têm mostrado um decréscimo dos receptores androgênicos na pele dos 

pacientes com LE genital e extragenital (KOHLBERGER et al, 1998). Esse 

dado pode explicar a falta de eficácia no tratamento com a testosterona tópica. 

Controvérsias ainda existem quanto a possibilidade de que um agente 

infeccioso, a Borrelia burgdorferi, seja implicada na etiologia do LE. Esta 

espiroqueta é amplamente aceita, na atualidade, como causadora da 

acrodermite crônica atrofiante. Contudo, estudos sorológicos no LE não 

confirmaram essa relação entre esse agente etiológico (ABERER e STANEK, 

1987). Mesmo em estudos que utilizam técnicas de PCR, capazes de detectar 

mínimas quantidades de ácido nucleico oriundo deste microorganismo, a 

controvérsia persiste (SCHEMPP, 1993; DILLON, 1995). 
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2.1.2 – características clínicas 

 

A lesão elementar do LE é uma mancha, achatada, angular, 

esbranquiçada ou levemente rosada. As pápulas podem permanecer isoladas, 

mas tendem a coalescer, formando placas de formas e diâmetros variados 

conservando, em geral, o contorno dos elementos primitivos (NICOLAU e 

BALUS, 1966). Com o tempo, a lesão adquire um aspecto apergaminhado 

característico (HADIDA, 1970). 

Os estudos mais representativos apontam a localização anogenital como 

preferencial, podendo raramente haver concomitante comprometimento 

extragenital e, até mesmo, casos em que a genitália é poupada 

(MONTGOMERY e HILL, 1940; WALLACE e WHIMSTER, 1951; DITKOWSKY, 

1956; CHERNOSKY, 1957; OBERFIELD, 1961; BAKER e GROSS, 1962; 

JANOVSKY e AMES, 1963; SUURMOND, 1964; AZEVEDO, 1988). 

O sintoma mais constantemente relatado nas lesões vulvares e perianais 

é o prurido de intensidade variável. As pacientes podem apresentar disúria, 

dispaurenia e dor à defecação; fissuras traumáticas dolorosas podem ocorrer 

com intercurso sexual ou evacuação. Outras pacientes não apresentam 

qualquer sintoma, sendo os sinais clínicos de LE flagrados durante o exame 

ginecológico de rotina (POWELL e WOJNAROWSKA, 2000). 

O LE apresenta um quadro clínico muito característico, incluindo 

alterações da arquitetura vulvar e da pele propriamente dita. Podem ser 

observados graus variados de atrofia de clitóris, pequenos lábios, grandes 

lábios e introito vaginal. Assim como são verificados graus variados de 

alteração da cor e textura da pele. Nem sempre há uma correspondência entre 
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a intensidade das alterações da arquitetura vulvar com as alterações da pele, 

podendo-se constatar casos com atrofia acentuada de estruturas anatômicas e 

alterações cutâneas muito discretas ou vice-versa (AZEVEDO, 1988). 

 

2.1.3 – histopatologia 

 

O LE está classificado histologicamente, segundo a ISSVD para 

dermatoses vulvares, como padrão liquenóide e homogeinização 

dermal/padrão esclerótico (LYNCH, 2007). A derme mostra alteração mais 

característica  do LE, a zona de homogeinização do colágeno. Abaixo da zona 

de homogeinização, observa-se infiltrado inflamatório mononuclear focal ou 

semelhante a uma faixa. Quanto mais jovem a lesão mais superficial é a 

localização do infiltrado, podendo ser encontrado na derme mais superficial, em 

aposição direta à camada basal nas lesões iniciais, e na periferia das lesões 

um pouco mais antigas; nas lesões bem desenvolvidas, o infiltrado é 

encontrado na derme média (ELDER, 1997). A zona de homogeinização, 

também chamada de zona de esclerose ou zona de hialinização do colágeno, é 

considerada aspecto fundamental para o reconhecimento histopatológico da 

doença. Esta zona de hialinização pode existir em graus variados, até na 

mesma lesão (HEWIT, 1986; LEVER, 1983). Vasos sanguíneos e linfáticos 

estão achatados, e o extravasamento de glóbulos vermelhos gera pequeninos 

hematomas. As mudanças no epitélio, especialmente a hiperceratose, e na 

textura do colágeno proporcionam os aspectos clínicos de coloração branca e 

brilhante do LE (VAL e ALMEIDA, 2005).    
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Os achados histológicos sugerem que significante reorganização da 

matriz extracelular ocorre no LE, com alteração das interações célula-célula e 

célula-matriz. Porém, a matriz extracelular nesta patologia ainda não está bem 

caracterizada. Seu estudo é importante para compreensão das alterações 

observadas na epiderme e na derme, principalmente na zona de hialinização. A 

caracterização do sistema de degradação da matriz extracelular, com ênfase 

na distribuição de metaloproteinases e de seus inibidores, é fundamental para 

o entendimento das alterações do tecido conjuntivo. 

 

2.1.4 – relação do líquen escleroso com câncer vulvar 

 

O câncer vulvar é o quarto tipo de câncer genital mais comum nas 

mulheres. O aumento da incidência do câncer vulvar em função da idade foi de 

aproximadamente 2/100.000 para 25/100.000 após os 75 anos (JONES et al, 

2008). Alguns fatores de risco são relacionados, como fumo, líquen escleroso 

vulvar, hiperplasia epitelial vulvar, neoplasia intraepitelial vulvar, infecção pelo 

HPV, síndromes de imunodeficiência, histórico de câncer cervical e 

ancestralidade norte-europeia. A maior parte dos cânceres da vulva é 

representada pelo carcinoma de células escamosas (van der AVOORT et al, 

2005). 

O carcinoma escamoso vulvar e suas lesões pré-malignas parecem 

desenvolver-se por dois caminhos distintos, baseados em características 

etiológicas e histopatológicas, assim uma etiologia heterogênea. O primeiro 

caminho leva principalmente a carcinomas (basaloides e/ou verrucosos) não 

queratinizantes e afeta, prioritariamente, mulheres jovens. Nesse caminho, a 
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infecção pelo HPV oncogênico está envolvida, predominantemente o tipo 16, 

ainda que sejam detectados tipos como 18, 31, 33 e 45. A lesão pré-maligna 

associada é a NIV basaloide e/ou verrucosa, usualmente chamada de 

“clássica” ou Bowenoide (van der AVOORT et al, 2005). Na nova nomenclatura 

recentemente proposta, as lesões de NIV positivas para o HPV são chamadas 

NIV tipo usual (SIDERI et al, 2005). Em geral são multifocais, aparentam ter um 

prognóstico melhor do que nos casos de ausência do HPV e são responsáveis 

por 30% dos casos de câncer vulvar. O segundo caminho raramente se 

associa com a infecção pelo HPV, ocorre em mulheres mais idosas, é, em 

geral, unifocal e leva ao carcinoma de células escamosas queratinizante, 

partindo de um ambiente de desordens epiteliais não neoplásicas, como o 

líquen escleroso, hiperplasia epitelial, processo inflamatório crônico e até pele 

vulvar normal. É responsável por 60% dos casos de câncer vulvar. Sua 

possível forma precursora é conhecida como NIV diferenciada.   

As atipias em lesões de NIV diferenciadas restringem-se às camadas 

basais e parabasais do epitélio, nas quais as células têm abundância de 

citoplasma e formam pérolas epiteliais; os núcleos são relativamente uniformes 

em tamanho e contêm cromatina grosseira e nucléolos proeminentes. Isso leva 

a uma maturação paradoxal na junção epitélio-estroma. As camadas 

superficiais do epitélio têm maturação normal e não contêm coilocitose, 

alteração relacionada à infecção pelo HPV (LEIBOWICH et al, 1990; HAEFNER 

et al, 1995; van der AVOORT et al, 2005).    

Com tratamento, a chance de malignização do LE encontra-se entre 4% 

e 6%, isto é, suspeita-se, mas sem comprovação, que o controle dos sintomas 

pode ter um efeito protetor na malignização (van de NIEUWENHOF et al, 
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2008).  Entretanto, em mais de 60% dos casos de câncer vulvar, há presença 

de LE nas margens da lesão (LEIBOWICH et al, 1990). O LE, nesse caso, 

apresenta-se sob a forma de placas leucoplásicas, erosões, úlceras e nódulos. 

Na presença dessas alterações, a realização de biópsia faz-se necessária (VAL 

e ALMEIDA, 2005).  

A inflamação crônica parece atuar com importante papel, mas a exata 

patogênese da progressão maligna não está estabelecida. O perfil 

imunogenético, a alta expressão da proteína p53 e a presença da hiperplasia 

podem fazer parte dos determinantes para transformação maligna (van de 

NIEUWENHOF et al, 2008).    

Em estudo recente, van der Avoort e colaboradores (2005) pesquisaram 

os dois caminhos do carcinoma escamoso vulvar. Eles detectaram a presença 

do HPV, principalmente do tipo 16, nas lesões de NIV tipo usual (em 3 de 7 

lesões clássicas de NIV II - 43%, e em 12 de 17 lesões clássicas de NIV III - 

71%), em somente uma entre as oito lesões de NIV diferenciada e em 

nenhuma amostra de carcinoma de células escamosas e de líquen escleroso. 

Segundo Raspollini e colaboradores (2007), séries de casos de carcinomas de 

células escamosas excisados não reportam a NIV adjacente em um alto 

percentual dos casos. Tumores invasivos podem substituir lesões precursoras 

como a NIV, mas talvez exista a possibilidade de o carcinoma escamoso vulvar 

surgir diretamente do LE ou da hiperplasia epitelial sem qualquer evidência 

morfológica de células atípicas. A média de intervalo de surgimento do câncer 

vulvar a partir do líquen escleroso é em torno de 10 anos (RASPOLLINI et al, 

2007; JONES et al, 2008).  
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A mutação do gene p53 tem sido reconhecida como o evento mais 

precoce nos tumores invasivos de células escamosas da pele. Vanin e 

colaboradores (2002), analisando a superexpressão da p53 em LE adjacente 

ao câncer vulvar, observaram a presença da mutação no carcinoma vulvar. De 

acordo com Rolfe e colaboradores (2003), a mutação do gene p53 tem um 

importante papel na progressão do LE para o carcinoma escamoso vulvar. 

 

2.2 – CICLO CELULAR 

 

O ciclo celular compreende uma série de processos que uma célula 

precisa efetuar para alcançar a divisão celular. Todos esses processos são 

coordenados por um sistema-controle do ciclo celular (ALBERT et al, 2004).   

A homeostasia tecidual é dependente da adequada relação entre 

proliferação, diferenciação e morte celular. Quando uma célula somática 

prolifera, a progressão para mitose é intimamente regulada por uma intrincada 

rede de sinais positivos e negativos induzidos por moléculas que controlam o 

ciclo celular (GUIMARÃES, 2001).  

O ciclo celular compreende duas principais fases: a fase S (síntese do 

DNA – ácido desorribonucléico), que ocupa cerca de metade do tempo do ciclo 

celular, cerca de 12 horas, e a fase M (mitose), cujo tempo é muito menor, 

cerca de menos de uma hora (ALBERT, 2010). Durante a fase S ocorre 

duplicação dos cromossomos, enquanto na fase M a divisão nuclear, ou 

mitose, durante o qual os cromossomos copiados são distribuídos em um par 

de núcleos; e a divisão citoplasmática, ou citocinese, quando a própria célula 

se divide em duas. 
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A interfase é definida como uma série de evento preparatórios para 

divisão celular. Divide-se em períodos referentes à síntese de DNA – fase S e 

fase G – espaços no ciclo onde não há síntese de DNA, mas crescimento 

celular. 

As fases G1 e G2 compreendem as fases de intervalos extras, que são 

mais que um simples retardo de tempo que garante o crescimento celular. Elas 

também dão tempo para que a célula monitore o ambiente interno e externo a 

fim de assegurar de que as condições são adequadas e os preparativos 

estejam completos, antes que a célula se comprometa com as principais 

transformações da fase S e da mitose. Nesse sentido, a fase G1 é 

especialmente importante. Sua duração pode variar imensamente, dependendo 

das condições externas e de sinais extracelulares de outras células. Se as 

condições extracelulares são desfavoráveis, por exemplo, as células retardam 

a progressão para G1 e podem entrar em um estado de repouso especializado 

conhecido como G0, no qual pode permanecer por dias, semanas, anos antes 

que a proliferação seja retomada. Durante a fase G1, o RNA (ácido 

ribonucleico) e proteínas são sintetizados, sem haver replicação do DNA. 

Uma vez no ciclo, as células têm três caminhos à seguir: permanecer no 

ciclo, seguindo as divisões; sair do ciclo, e entrar na fase G0, permanecendo 

vivas; ou entrar em apoptose, morrendo. Há dois pontos de checagem no ciclo 

celular, cuja função é decidir se a célula continuará ou irá parar no ciclo celular. 

O comprometimento para replicação cromossomial nas células animais ocorre 

na fase G1, denominado ponto de checagem G1. O comprometimento para 

divisão mitótica ocorre na fase G2 (transição para M), e é denominado ponto de 
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checagem G2. Estes pontos de checagem são importantes, porque permitem o 

controle do sistema por sinais do meio externo (GUIMARÃES, 2001). 

A fase G2 compreende o intervalo entre a fase S e a mitose, dessa forma 

fornece um intervalo de segurança, de maneira que a célula possa assegurar 

uma completa replicação de DNA antes de iniciar a mitose (ALBERT, 2010). 

Durante essa fase, o conteúdo total de DNA aumenta do valor diplóide (2n) 

para o valor tetraploide (4n) (GUIMARÃES, 2001). As fases G1, S, G2 e M são 

as subdivisões do ciclo celular padrão. (Figura 1) 

 

Figura 1: As quatro fases do ciclo celular (Adaptada de ALBERT, 2010) 

Se houver alguma falha no DNA, genes envolvidos na regulação do ciclo 

celular, entre eles o p53, o P16INK4a, serão ativados (SHERR, 1996; BIALIK e 
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KIMCHI, 2006), fazendo com que a célula, ao chegar ao ponto de checagem 

G1 ou G2, seja induzida à morte programada (apoptose) ou à parada na fase 

G0, até que condições ambientais favoráveis apareçam ou que o DNA 

danificado seja reparado (WEINERT e HARTWELL, 1988).  

O sistema-controle do ciclo celular está baseado em duas famílias de 

proteínas que são a chave para o seu funcionamento. A primeira é a família 

das proteinocinases dependentes da ciclina (Cdk), as quais induzem processos 

dependentes pela fosforilação de proteínas intracelulares que iniciam ou 

regulam os principais eventos do ciclo celular. A segunda família é de proteínas 

ativadoras especializadas, as ciclinas, que se ligam às moléculas de Cdk e 

controlam sua habilidade de fosforilar proteínas alvo apropriadas. As Cdks, 

como implica o nome, são dependentes de ciclinas para sua atividade: a 

menos que estejam fortemente ligadas a uma ciclina, elas não têm atividade de 

cinase. A família das Cdk compreende uma série de proteínas, sendo a Cdk4 e 

a Cdk6 envolvidas na progressão de G1 para S (PAVLETICH, 1999). 

Formação, ativação e separação dos complexos ciclina-Cdk são os eventos 

fundamentais que coordenam o ciclo celular.  

Existem quatro classes de ciclinas, cada uma definida pelo estágio do 

ciclo celular no qual se ligam as Cdks e em que funcionam. Entretanto, as 

células eucarióticas necessitam de três dessas classes: G1/S-ciclinas, cuja 

função é ativar as Cdks no final de G1, ajudando a desencadear a progressão 

no ciclo celular; S-ciclinas, ligam-se as Cdks após a progressão a fase S e 

ajudam a estimular a duplicação dos cromossomos; M-ciclinas, que ativam as 

Cdks que estimulam a entrada na mitose no ponto de verificação G2/M. (Figura 

2) 
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Figura 2: Complexos de ciclina-Cdk do sistema de controle do ciclo celular (Adaptada de ALBERT, 2010) 

Para a célula entrar em mitose, é necessário que as ciclinas existentes 

na transição G2-M, denominadas mitóticas, acumulem-se durante G2 e se 

liguem a cdc (cell-division-cycle), formando um complexo denominado fator 

promotor da fase M (MPF), constituído por duas subunidades protéicas, p34 e 

p45, e inativado pela degradação da ciclina, o que ocorre assim que a célula 

entra em mitose. 

Em humanos, o controle do ciclo celular é feito por duas famílias de 

genes, Cdk e cdc. Ambas famílias de genes codificam cinases que dependem 

de ligação com ciclinas para sua ativação (ALBERT, 2004). 
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2.3 – PROTO-ONCOGENES, ONCOGENES E GENES SUPRESSORES DE 

TUMOR 

 

A análise das alterações genéticas em células cancerosas revelou um 

grande número de genes que codificam proteínas envolvidas no controle da 

proliferação celular. Esses genes podem ser classificados em genes de 

proliferação e genes de antiproliferação. Os proliferativos ou proto-oncogenes 

são aqueles que promovem a proliferação pela ativação do sistema controle do 

ciclo e passagem do ponto de checagem G. Quando mutados, são 

denominados oncogenes. Os oncogenes provocam uma proliferação anormal 

das células, o que é uma característica essencial dos cânceres (GOMPEL e 

KOSS, 1997).  

Em outro grupo, encontram-se os genes classificados como 

antiproliferativos ou antioncogenes, que impedem o desenvolvimento do ciclo 

celular. O mais bem estudado é o gene do retinoblastoma (Rb). São 

denominados supressores tumorais, e entre estes está o p53 (LEVINE, 1993). 

Quando esses genes estão modificados ou ausentes, seu efeito é suprimido, e 

o crescimento celular se desenvolve de forma anormal. Dessa forma, mutações 

nos oncogenes e nos genes supressores de tumor podem ter efeitos 

semelhantes em aumentar a proliferação celular e a sobrevivência, assim como 

promover o desenvolvimento do tumor. 

Além disso, há genes relacionados à morte celular programada 

(apoptose), como o próprio p53. Para uma célula normal diploide, ambas as 

cópias de um gene supressor de tumor precisam ser perdidas ou inativadas 
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para ocasionar perda do controle de crescimento (ou seja, o fenótipo mutante é 

recessivo), e somente uma cópia de um proto-oncogene precisa ser ativada 

para ter um efeito similar (ou seja, o fenótipo mutante é dominante) (ALBERT, 

2004) (Figura 3). 

 

Figura 3: Esquema de reguladores positivos e negativos do ciclo celular (Fialho, 2009) 

Fatores de crescimento atuam sobre as células pela ligação com um 

receptor transmembranar, cuja porção intracelular catalisa a produção de 

moléculas que atuam como sinalizadoras intracelulares. Como resultado, há a 

indução de genes de resposta precoce – c-myc, c-fos e c-jun e retardada, 

genes de ciclinas e cdk. 

O proto-oncogene c-myc pertence a uma pequena família de fatores de 

transcrição que contém uma seqüência específica para ligação com DNA 

(BLACKWELL et al,1990) e funciona como fator de transcrição que leva à 

proliferação e à diferenciação celular, além de estar também implicado na 
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promoção e apoptose (AMATI, 1993; PRENDERGAST, 1999). A associação da 

proteína c-myc com o Max é necessária para a mitogênese (AMATI et al, 

1993).   

 

2.4 – O GENE P16INK4a 

 

O gene P16INK4a está localizado na região cromossômica 9p21 e possui 

três exons, sendo o exon 1 constituído por 126pb (pares de base); o exon 2, 

por 307pb; e o exon 3, por 11pb. O gene P16INK4a codifica uma proteína de 

16KDa, que atua como inibidora da cinase dependente de ciclina (CdK), 

mantendo a proteína retinoblastoma (Rb) em um estado hipofosforilado e 

controlando negativamente a progressão do ciclo celular na passagem das 

fases de G1 para S (síntese) (PAPADIMITRAKOPOULOU e HONG, 2000; PAZ 

et al, 2002; TOKUGAWA et al, 2002).  

Um ponto-chave no qual as células decidem replicar seu DNA e entrar 

em um ciclo de divisão celular é controlado pela proteína retinoblastoma (pRb), 

o produto do gene supressor de tumor Rb. A pRb serve como um freio que 

limita a entrada na fase S, ao ligar-se às proteínas reguladoras de genes, a 

E2F, que são necessárias para expressar os genes cujos produtos são 

imprescindíveis para o prosseguimento do ciclo celular; isto é, a E2F liga-se a 

sequências específicas do DNA nos 41 promotores de genes que codificam 

proteínas necessárias para a entrada na fase S, como a G1-ciclina e a S-

ciclina. Durante a fase G1, a pRb liga-se à E2F e bloqueia a transcrição dos 

genes da fase S. Quando as células são estimuladas a se dividir pelos sinais 
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extracelulares, a p16 pára de bloquear o complexo G1-CdK, que, ativo, fosforila 

a pRb, reduzindo a afinidade desta pela E2F. A pRb dissocia-se, permitindo 

que a E2F ative a expressão dos genes da fase S e ocorra a transcrição 

(HUSCHTSCHA e REDDEL, 1999; ALBERT et al, 2004) (Figura 4). 

 

Figura 4: Via que controla o ciclo celular por meio da proteína p16 (Adaptada por ALBERT, 2010) 

A proteína p16 – que é produzida quando as células são estressadas – 

inibe a progressão do ciclo celular, prevenindo a formação do complexo ciclina-

Cdk4 ativo, um importante componente da parada normal do ciclo celular em 

resposta ao estresse. A deleção ou a inativação do gene P16INK4a é comum em 

muitas formas de cânceres humanos. Nos cânceres nos quais as mutações 

não inativam o P16INK4a, a metilação do DNA na região reguladora 

frequentemente silencia o gene, o que é um exemplo de alteração epigenética 

que contribui para o desenvolvimento do câncer. Mutações em qualquer 

componente de determinada via são suficientes para inativar a via e promover 

o câncer. Como esperado, então, um câncer raramente inativa mais de um 

componente em uma determinada via, o que não traria um benefício adicional a 

sua evolução. 
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Lerma e colaboradores (2002), por meio da técnica do bissulfito para 

modificação do DNA e amplificação do produto pela PCR, detectaram a 

presença da metilação do gene P16INK4a em 42,8% (9/21) dos casos estudados 

de LE. Pela técnica de imuno-histoquímica, os autores não evidenciaram 

alterações na expressão imuno-histoquímica da pRb e da ciclina-D1 no LE, ao 

contrário do que foi notado nos casos de carcinoma vulvar. Segundo os 

autores, a metilação do gene P16INK4a representa um evento precoce no LE, na 

NIV e no câncer vulvar. A superexpressão da ciclina-D1 ocorre em estágios 

mais avançados da carcinogênese vulvar (NIV e câncer vulvar), e a perda da 

expressão da pRb surge como um evento tardio, não participando da 

transformação maligna, somente presente no câncer vulvar. Assim sendo, a 

perda da função dos genes P16INK4a e Rb em tempos distintos pode ter dois 

diferentes efeitos: a alteração de qualquer um dos genes é suficiente para 

romper o ciclo celular na fase de transição entre as fases G1 e S no ponto de 

checagem, ou mudanças na expressão de um deles podem ser compensadas 

pelo outro, mantendo o efeito inibitório do crescimento celular.  

Alguns estudos analisaram a expressão proteica da p16 nas lesões que 

compõem a via da carcinogênese vulvar por meio da técnica de imuno-

histoquímica. 

Riethdorf e colaboradores (2004) notaram que no LE a expressão da 

p16 mostrou-se positiva, com fraca a moderada intensidade, numa proporção 

de 42% (5/12) dos casos. A expressão da p16 mostrou-se positiva em 4% 

(2/48) dos casos de carcinoma escamoso vulvar queratinizante e em 95% 

(76/80) dos casos de carcinoma basaloide/verrucoso e NIV usual, que também 

apresentaram positividade para o HPV 16 em 90%. O valor preditivo positivo da 
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p16 imunopositiva e DNA-HPV positivo para o diagnóstico de carcinoma 

escamoso basaloide/verrucoso e NIV usual foi de 97% e 95%, 

respectivamente.  

Em estudo de Santos e colaboradores (2004), a proteína p16 foi 

considerada positiva na técnica de imuno-histoquímica quando mais de 25% 

das células apresentavam-se com coloração. A p16 mostrou-se fortemente 

positiva nos casos de NIV usual e carcinoma basaloide/verrucoso. A p16 foi 

negativa nos casos de epitélio normal, hiperplasia epitelial, líquen escleroso, 

NIV diferenciada e em mais de 90% dos casos de carcinoma escamoso 

queratinizante (dos 3 casos positivos, um foi em mulher de 25 anos, sugerindo 

provável envolvimento do HPV, e os outros dois casos foram em mulheres de 

85 e 87 anos que tinham um pequeno foco de NIV usual adjacente ao 

carcinoma). A p16 foi positiva com menos de 5% das células coloridas em 28% 

dos casos de epitélio normal, 35% de hiperplasia epitelial, 21% de LE e 9% dos 

casos de carcinoma escamoso queratinizante.   

Van der Avoort e colaboradores (2005) estudaram os dois caminhos da 

carcinogênese vulvar por meio de análise da presença do HPV e da expressão 

da p16. Nas lesões de NIV tipo usual, a expressão da p16 aumentou de acordo 

com o grau de NIV - NIV I clássica houve expressão em 60% (3/5); na NIV II 

clássica, em 71% (5/7), e na NIV III clássica, 88% (15/17). Todas as lesões de 

NIV clássica com HPV oncogênico foram acompanhadas pela expressão da 

p16. Com isso, a expressão da p16 nas lesões de NIV clássica foi mais 

frequentemente observada na presença do HPV. Nas amostras de carcinoma 

vulvar, 75% (12/16) não mostraram expressão da p16. Não houve associação 

estatística significativa entre a expressão da p16 e o nível de diferenciação do 
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carcinoma de células escamosas. Nos casos de líquen escleroso; 40% (4/10) 

expressaram levemente a p16, e todos os casos foram negativos para o DNA-

HPV. Das oito lesões de NIV diferenciada, apenas duas foram levemente 

positivas para a p16. O caso de NIV diferenciada com presença do HPV 

oncogênico foi negativo para a expressão da p16. Todos os casos de 

carcinoma queratinizante de células escamosas foram negativos para o DNA-

HPV.   

A metilação do gene P16INK4a parece estar presente durante a 

progressão em outros sítios tumorais, como cervical e gástrico (LEA, 2004; 

JEONG, 2006; MELO, 2007; KAISE, 2008).   

Os autores citados a seguir utilizaram a técnica do bissulfito para 

modificação do DNA e amplificação do produto pela PCR com o objetivo de 

estudar a metilação gênica.  

Lea e colaboradores (2004) avaliaram a metilação do gene P16INK4a no 

câncer cervical, lesão escamosa de alto grau e em espécimes citológicos 

cervicais normais. Encontraram no espécime normal 8% (6/78) de metilação, 

na lesão pré-maligna 20% (6/30) de metilação e no câncer escamoso cervical 

61% (25/41) de metilação (p < 0,001).  

Jeong e colaboradores (2006) investigaram a metilação de alguns 

genes, entre eles o gene P16INK4a, no câncer cervical, encontrando metilação 

em 57% (45/78) dos casos e em 8,3% (2/24) no grupo controle.   

Melo (2007) detectou a presença da metilação do gene P16INK4a em 

55,6% (15/27) das amostras de lesão intraepitelial escamosa cervical de alto 
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grau (grupo caso) e em apenas 20% (4/20) das amostras do grupo controle 

(p=0,005).  

 

2.5 – METILAÇÃO E ILHAS CPG 

 

A metilação do DNA é uma modificação química, epigenética, pós-

duplicação, mediada por enzimas, na qual são adicionados radicais metil (CH3) 

em regiões específicas (nucleotídeos) do DNA. Esse processo está associado 

ao controle da expressão gênica (KONG et al, 2005), ao controle da 

recombinação gênica e a um mecanismo de defesa contra DNA exógenos que 

invadem o genoma (RIBEIRO, 2007). A metilação é essencial para o correto 

desenvolvimento dos mamíferos, pois atua na regressão transcricional, modula 

a estrutura da cromatina, inativa o cromossoma X e imprinting genômico.   

 A metilação é considerada epigenética porque, apesar de afetar a 

estrutura do DNA, não altera definitivamente o código genético, isto é, não 

produz efeito no pareamento de bases (STRATHDEE e BROWN, 2002), 

podendo retornar a sua funcionabilidade normal com uso de agentes 

demetilantes (MAGDINIER e WOLFFE, 2001; McGREGOR et al, 2002). 

Toyooka e colaboradores (2003) testaram drogas demetilantes, 5-aza-2’-

deoxycytidine (5-Aza-CdR) e trichostatin A (TSA), em linhagens de células 

cancerosas de pulmão e observaram que algumas linhagens poderiam ser 

restauradas com essas drogas se a região promotora do gene não estivesse 

completamente metilada. Kaise e colaboradores (2008), em situação 

semelhante, referem que a metilação identificada em um grupo de genes 
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estudados em mucosa gástrica não cancerosa foi revertida após a erradicação 

da infecção do H. pylori. 

Em humanos, a metilação do DNA é restrita aos nucleotídeos de citosina 

(C) na sequência CG, que faz pareamento de bases com a mesma sequência 

(na orientação oposta) na outra fita da hélice de DNA. A enzima chamada 

metiltransferase de manutenção atua preferencialmente naquelas sequências 

CG que estão pareadas com uma sequência CG que já está metilada. Essas 

enzimas catalisam a adição de um grupamento metil doado pelo S-

adenosilmetionina à citosina nos dinucleotídeos CpG. Como resultado, o 

padrão de metilação do DNA da fita de DNA parenteral serve como molde para 

a metilação da fita-filha de DNA, tornando esse padrão diretamente herdável 

após a replicação do DNA. Na presença da metilação, a região promotora é 

silenciada, interrompendo a transcrição. A metilação das ilhas CpG induz a 

ativação das proteínas de ligação, como a metil-CpG, e de repressores da 

transcrição, o que resulta na condensação da cromatina pela deacetilação das 

histonas. A cromatina, então, torna-se inacessível aos fatores de transcrição, 

gerando, consequentemente, silenciamento gênico (TSAI et al, 2006). Portanto, 

autores evidenciam ausência de expressão do RNAm nos casos de metilação 

gênica, ao contrário do que é notado nos não metilados, como foi demonstrado 

no carcinoma escamoso da laringe, em que a expressão do RNAm do DAPK 

estava ausente nos casos metilados e presente nos não metilados (KONG et 

al, 2005).   

 Em outros estudos, a presença da metilação concorda na sua totalidade 

com a ausência da expressão proteica por meio da imuno-histoquímica, como 

foi descrito no trabalho de Nuovo e colaboradores (1999), que analisaram a 
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metilação do gene P16INK4a e sua expressão proteica nos casos de lesões pré-

malignas e malignas do pulmão. (Figuras 5 e 6).  

 

Figura 5: Mecanismo de metilação do DNA. A formação de 5-metilcitosina ocorrida pela metilação de 

uma base citosina na dupla-hélice do DNA (Adaptado por ALBERT, 

2010)

 

Figura 6: Metilação mediada por Metiltransferase (uma vez que o padrão de metilação do DNA é 

estabelecido, cada sítio de metilação é herdado na progênie do DNA). 

Como a metilação do DNA auxilia na regressão gênica ainda não está 

elucidado em detalhes, mas dois mecanismos gerais foram esclarecidos. A 

metilação da região promotora de um gene ou de suas regiões reguladoras 

pode interferir diretamente com a ligação de proteínas necessárias para o início 
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da transcrição. Além disso, a célula possui um repertório de proteínas que se 

ligam especificamente ao DNA metilado, bloqueando assim o acesso a outras 

proteínas. Um reflexo da importância da metilação do DNA nos humanos é o 

amplo envolvimento de erros nesse mecanismo na progressão do câncer. 

Estudos têm mostrado que a metilação da região promotora pode ser um 

dos principais mecanismos da inativação dos genes supressores de tumor em 

células cancerosas, representando importante papel na carcinogênese 

(NUOVO et al, 1999; TYCKO, 2000; GARNIS et al, 2004; JEONG et al, 2006). 

Muitos genes foram identificados por possuírem metilação em células tumorais, 

incluindo genes envolvidos em todos os aspectos do desenvolvimento e 

progressão do tumor (TEODORIDIS et al, 2004; JEONG et al, 2006). A 

detecção da metilação em ilhas CpG tem sido usada como importante 

ferramenta para detectar células cancerosas em escarro (PALMISANO et al, 

2000), saliva (ROSAS et al, 2001) e fluidos corporais (GOESSL et al, 2000) de 

pacientes com câncer, isto é, servindo como marcador molecular tumoral 

(REDDY et al, 2003). Toyooka e colaboradores (2003) analisaram o estado da 

metilação do gene DAPK e o reflexo da sua expressão no câncer pulmonar e 

concluíram que esta alteração epigenética é a principal causa de perda da 

expressão gênica, entretanto outros mecanismos podem estar envolvidos 

nesse processo. Existem outras vias, como pontos de mutação, deleções de 

alelos e deleções homozigóticas, que também provocam a perda da função dos 

genes supressores de tumores (TOYOOKA et al, 2003).  

A metilação está presente também em células não neoplásicas, nas 

quais é considerada um fenômeno relacionado à idade, específico do tecido e 

precedente ao desenvolvimento de tumores. Embora o mecanismo da 
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metilação relacionada à idade seja desconhecido, está claro que esse 

fenômeno epigenético afeta somente um grupo de genes e varia entre os 

tecidos. Alguns fatores podem contribuir para a metilação relacionada à idade, 

tais como carcinógenos exógenos e diferenças genéticas do hospedeiro 

(KAISE et al, 2008). Entre os carcinógenos exógenos, o tabaco é um dos mais 

importantes e influentes fatores de risco para inúmeras doenças vasculares e 

tipos de cânceres (HILLEMACHER et al, 2008). Estudos experimentais 

mostraram o efeito da exposição à nicotina na presença da metilação na região 

promotora, principalmente do gene P16INK4a, que é sugerida como importante 

caminho na patogênese do câncer pulmonar (HILLEMACHER et al, 2008). Em 

outro estudo, Lea e colaboradores (2004) avaliaram a associação entre a 

exposição do tabaco e a metilação do P16INK4a no câncer cervical, lesão 

escamosa cervical de alto grau e espécimes citológicos normais e constataram 

que a alteração epigenética foi mais frequente no grupo de fumantes em 

relação aos não fumantes. Em contraste, Kaise e colaboradores (2008) não 

encontraram diferença estatística significativa nas proporções de metilação dos 

genes DAPK, Ecad e P16INK4a em pacientes fumantes e não fumantes com 

câncer gástrico. 

 

2.6 – MATRIZ EXTRACELULAR 

 

Os tecidos possuem quantidade variável de material depositado fora das 

células, chamado de matriz extracelular. A quantidade de matriz extracelular 

varia de tecido para tecido, como por exemplo, o tecido epitelial que possui 
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pequena quantidade de matriz, e o tecido conjuntivo, que apresenta grande 

quantidade de matriz extracelular. A natureza física da matriz extracelular 

também varia de acordo com o tecido. É dura no tecido ósseo, esponjosa na 

cartilagem, macia no tecido conjuntivo propriamente dito e fluida no sangue, 

onde é representada pelo plasma (GOODMAN, 1994). 

O desenvolvimento de organismos multicelulares depende de interações 

célula-célula, resultando em transferência de informações entre células. Alguns 

contatos podem ser diretos (junções comunicantes ou interações dos 

receptores de membranas) ou as células não estão em contato direto, mas se 

comunicam através da difusão de moléculas secretadas que podem se ligar 

aos receptores das células alvo ou através de moléculas da matriz extracelular 

depositadas nos espaços intercelulares (EHRISMANN, 1990). 

Três grandes famílias de macromoléculas extracelulares constituem a 

matriz extracelular: proteínas fibrosas (colágeno e elastina), cuja função, do 

colágeno é integração estrutural e propriedade tensora, e da elastina dar 

elasticidade ao tecido; glicosaminoglicanos e proteoglicanos (principais 

representantes da pele: dermatan sulfato e ácido hialurônico), fazem a 

manutenção da hidratação dos tecidos; proteínas adesivas e anti-adesivas 

(fibronectina, laminina), responsáveis pela ligação entre as células e a matriz. 

A orientação do citoesqueleto no interior da célula pode controlar a 

orientação da matriz do lado de fora. Na maioria dos tecidos conectivos, as 

macromoléculas da matriz são secretadas, principalmente por células 

denominadas fibroblastos. A pele é um bom exemplo de um órgão, onde os 
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componentes da matriz desempenham papel fundamental na provisão das 

propriedades fisiológicas do tecido. 

 

2.6.1 – sistema colágeno 

 

O colágeno é a proteína mais comum no mundo animal, constituindo o 

arcabouço extracelular de todos os organismos multicelulares. Ele é secretado 

pelas células do tecido conectivo e por uma variedade de outros tipos celulares 

(ALBERT, 2010). 

Cerca de dezoito tipos de colágenos foram identificados. Cada tipo de 

colágeno tem um papel funcional dentro da distribuição compartimental. Na 

pele, por exemplo, o colágeno tipo I compreende 80% do total de colágeno, 

sendo responsável em prover tensão de estiramento à pele. O colágeno III 

compreende 10% do colágeno dérmico e possui propriedades tensoras 

adicionais. O colágeno IV é o principal constituinte da membrana basal da 

junção dermo-epidérmica. Na membrana basal observa-se também os 

colágenos VII (fibrilas de ancoragem) e XVII, e na epiderme o colágeno XV 

(colágeno transmembrana) (UITT, 2000; UITTO, 1989). 

Os fibroblastos sintetizam as fibrilas de colágeno e depositam na 

orientação correta e na matriz, secretam o colágeno, rolando sobre a matriz e 

compactando-a para criar tendões e os ligamentos, por exemplo, e as rígidas e 

densas camadas de tecido conectivo que recobrem e ligam muitos órgãos 

(ALBERT, 2010). 
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2.6.2 – sistema elástico 

 

A elasticidade dos tecidos é mantida por uma intricada rede de fibras 

elásticas, cujo principal componente é elastina. Está presente nos tecidos e 

órgãos em quantidades variáveis, como vasos sanguíneos, pulmões e pele. É 

produzida e secretada principalmente por fibroblastos, mas todas as células do 

tecido conjuntivo têm potencial para produzi-la (GOODMAN, 1994). 

O principal componente das fibras elásticas é a elastina, uma proteína 

altamente hidrofóbica. Essa proteína é composta, principalmente, por dois tipos 

de pequenos segmentos que se alternam na cadeia polipeptídica: segmentos 

hidrofóbicos, responsáveis pelas propriedades elásticas da molécula; e 

segmentos de hélice α ricos em lisina e alanina, os quais fazem a ligação 

cruzada entre moléculas adjacentes (ALBERT, 2010). 

O sistema elástico pode ter papel na manutenção da arquitetura da pele, 

particularmente da junção dermo-epidérmica, fazendo parte do sistema de 

ancoragem da epiderme com a derme (COTTA-PEREIRA, 1976). 

 

2.6.3 – glicosaminoglicanos e proteoglicanos 

 

Os proteoglicanos, também conhecidos como mucopolissacarídeos, 

constituem uma família com pelo menos 30 moléculas, com variadas funções 

biológicas. Apresentam um core proteico que está covalentemente ligado às 
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cadeias lineares de carboidratos denominados de glicosaminoglicanos (GAGs). 

Cada core proteico tem a capacidade de aceitar uma variedade de cadeias de 

GAGs. 

Os GAGs são cadeias polissacarídicas não-ramificadas compostas de 

unidades dissacarídicas repetidas. São chamados de GAGs porque um dos 

dois açúcares no dissacarídeo repetido é sempre um amino açúcar (N-

acetilglicosamina ou N-acetilgalactosamina), o qual, na maioria das vezes, é 

sulfatado. O segundo açúcar normalmente é o ácido urônico (glicurônico ou 

idurônico). Quatro principais grupos de GAGs são distinguidos de acordo com 

seus açúcares, o tipo de ligação entre os açúcares, o número e a localização 

dos grupos sulfato: hialuronana; sulfato de codroitina e sulfato de dermatana; 

sulfato de heparana; sulfato de queratana. 

Os grandes proteoglicanos, com grande densidade de carga contribuem 

para a manutenção da hidratação dos tecidos e para a manutenção geral da 

arquitetura da matriz extracelular. Proteoglicanos contendo dermatan sulfato 

modulam o processo de agrupamento das fibras de colágeno e têm a 

capacidade de se ligarem à fibronectina e laminina. Os proteoglicanos são 

também moléculas envolvidas na adesão com a matriz extracelular e de suma 

importância para o comportamento celular devido sua ligação com fatores de 

crescimento e citocinas. 
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2.6.4 - glicoproteinas adesivas 

 

As proteínas adesivas são moléculas multifuncionais que contém vários 

domínios especializados. Análises moleculares têm demonstrado que todas 

glicoproteínas adesivas contém um domínio que se liga à superfície celular, 

outro domínio que interage com o colágeno e um terceiro que se liga aos 

proteoglicanos. Esta característica multifuncional capacita-as a agirem como 

substâncias adesivas extracelulares, mantendo os tecidos unidos. 

A principal molécula adesiva do tecido conjuntivo é a fibronectina, uma 

molécula grande composta de duas cadeias polipeptídicas. É uma das 

proteínas predominantes na pele humana e é produzida por fibroblastos, 

queratinócitos e outros tipos celulares cutâneos (ALBERT, 2010). Liga-se às 

células por uma glicoproteína transmembrana grande, chamada receptos de 

fibronectina. O receptor de fibronectina tanto quanto o de laminina é membro 

de uma família de glicoproteínas transmembrana chamadas integrinas. Alguns 

estudos têm demonstrado que outros domínios da fibronectina se ligam a 

heparina e ao colágeno. Além do seu papel na adesão celular, a fibronectina 

também é essencial na migração celular. 

A laminina é uma molécula adesiva que é específica da lâmina basal. 

Possui vários domínios: um deles se liga ao receptor de laminina na superfície 

celular, outro ao colágeno IV e outro ao heparan sulfato. É produzida pelas 

células epiteliais em contato com lâmina basal (GODMAN, 1994). 
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2.6.5 - metaloproteinases 

 

O tecido conjuntivo é mantido em condições normais sob um rígido 

controle entre a degradação das proteínas da matriz extracelular e a síntese de 

novos componentes de matriz. Os componentes da matriz, em geral, são 

degradados por enzimas proteolíliticas (proteases), que atuam próximo às 

células que as produzem. Muitas dessas proteases pertencem a uma de duas 

classes gerais. Em sua maioria são metaloproteinases (MMPs) de matriz, as 

quais dependem da ligação de Ca+2 e Zn+2 para sua atividade. As outras são as 

serina-proteases, as quais possuem uma serina altamente reativa no seu sítio 

ativo. Juntas, as metaloproteinases e serina-proteases cooperam para 

degradar as proteínas da matriz, como colágeno, a laminina e a fibronectina.  

Dessa forma, a integridade estrutural da matriz é preservada, mas a 

migração celular pode ser facilitada pela pouca quantidade de proteólise. 

Outras metaloproteinases podem ser menos específicas, mas por estarem 

ancoradas à membrana plasmática elas podem atuar somente onde forem 

necessárias. Este é o tipo de metaloproteinase crucial para a capacidade da 

célula de dividir quando embebida em uma matriz. 

Claramente, a atividade das proteases que degradam os componentes 

da matriz é rigidamente controlada, caso contrário o corpo colapsa. Três 

mecanismos básicos atuam para assegurar o controle das proteases que 

degradam os componentes da matriz extracelular: ativação local, quando as 

proteases são secretadas como precursores inativos que podem ser ativados 

localmente quando forem necessários; confinamento por receptores de 
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superfície celular, receptores de superfície de muitas células se ligam a 

proteases, confinando-as ao local onde são necessárias; secreção de 

inibidores, que restringe a ação de proteases a áreas específicas pela secreção 

de vários inibidores de proteases, incluindo os inibidores de tecidos de 

metaloproteinases (TIMPs) e os inibidores de serina-proteases conhecidos 

como serpinas. Esses inibidores são proteases específicas e ligam-se 

fortemente às enzima ativada, bloqueando sua atividade. 

Os inibidores são secretados por células nas vizinhanças das áreas de 

degradação ativa de proteínas, para proteger a matriz não envolvida. Eles 

também protegem as proteínas de superfície celular necessárias à migração e 

à adesão celular. A superexpressão de TIMPs inibe a migração de alguns tipos 

celulares, indicando a importância das metaloproteases para a migração. 

A maioria das MMPs são sintetizadas como enzimas inativas latentes e 

a conversão para a enzima ativa é geralmente mediada por sistemas 

ativadores que incluem o ativador do plasminogênio ou o pró-hormônio 

convertase. Por muitos anos as MMPs conhecidas como reguladores de 

composição da matriz extracelular e como facilitadoras da migração de células 

simplesmente por remover barreiras, como colágeno.  

Muitos estudos têm mostrado que as MMPs estão implicadas na 

regulação funcional das moléculas não relacionadas à matriz extracelular, que 

incluem fatores de crescimento e seus receptores, citocinas e quimiocinas, 

receptores de adesão, proteoglicanos da superfície celular e uma variedade de 

enzimas. Além disso, as MMPs desempenham um papel significativo no 

controle das interações celulares e da resposta as condições fisiológicas do 

seu ambiente, que promovem eventos teciduas, tais como desenvolvimento 
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normal, ou condições patológicas, como inflamação e câncer (MASSIMO 

LIBRA, 2009). 

A expressão excessiva ou inapropriada de metaloproteinases pode 

contribuir para a patogênese de processos que culminam com a destruição do 

tecido conjuntivo e da membrana basal, como por exemplo artrites, invasão 

tumoral/metástase, doenças fibróticas e processos inflamatórios (SHAPIRO, 

1998). 

A capacidade das células cancerosas para migrar no tecido de origem e 

dar metástase para órgãos distantes ou circundantes é essencial para a 

progressão do tumor. Muitos estudos sobre a invasão tumoral e metástases 

têm centrado na degradação da matriz extracelular e da membrana basal das 

células endoteliais. Torna-se cada vez mais claro o papel central das MMPs na 

degradação da matriz extracelular. Duas destas enzimas, designadas como 

MMP-2 e MMP-9, são gelatinases potentes e tem sido correlacionadas com os 

processos de invasão e metástase tumoral. MMP-2 (gelatinase A) e MMP-9 

(gelatinase B), foram encontrados em grandes quantidades nos tecidos 

cancerosos. Muitos processos diferentes estão envolvidos na invasão celular 

do câncer e metástase, como o controle transcricional dos genes das MMPs, 

da ativação e da produção de seus inibidores naturais TIMP-1 e TIMP-2. 

Evidências substanciais sugerem a importância da relação MMPs/TIMPs em 

tecidos tumorais por exemplo, a inibição da invasão e metástase das células de 

tumor em modelos animais tem sido demonstrada usando injeções in vivo de 

TIMPs. Durante muitos anos após sua descoberta, as MMPs revelaram ter 

outras funções importantes além da sua atividade proteolítica. Existem 
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crescentes dados sobre sua contribuição para a angiogênese e seu impacto na 

regulação de citocinas (MASSIMO LIBRA, 2009). 

Tem sido observado que aproximadamente 15-20% de todas as 

neoplasias malignas são iniciadas ou agravadas por inflamação. O processo de 

angiogênese exige a degradação e a remodelação da matriz extracelular, 

migração de células, proliferação e formação de tubo, e isso pode explicar o 

papel relevante interpretado por MMPs na progressão e crescimento do tumor. 

 

2.6.6 - inibidores teciduais das metaloproteinases  

 

O controle da degradação do tecido conjuntivo é regulado pela 

quantidade de metaloproteinases e seus inibidores presentes no tecido 

conjuntivo. O balanço destas famílias de proteínas determina o processo de 

degradação tecidual. (MAUCH, 1998). 

Os inibidores teciduais das MMPs (TIMPs) contituem os principais 

reguladores da atividade das metaloproteinases e, apesar da denominação, 

não estão envolvidos somente na inibição das MMPs. Possuem variadas 

funções biológicas/fisiológicas e bioquímicas, que incluem inibição das MMPs 

ativas, ativação das pro MMPs, promoção do crescimento celular, ligação à 

matriz, inibição da angiogênese e indução da apoptose. O papel dos TIMPs na 

regulação da degradação da matriz extracelular é exercido não só pela inibição 

da MMP ativa mas também pelo bloqueio da ativação da MMP (MAUCH, 

1998). 
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TIMP-1 e TIMP-2 possuem sequências de aminoácidos relacionadas. 

Ligam-se de forma não covalente às formas ativas das MMPs e inibem suas 

atividades. Enquanto TIMP-1 se liga a todas as MMPs ativas mas inibe 

preferencialmente as colagenases intersticiais, TIMP-2 é mais eficiente que 

TIMP-1 contra gelatinase A (MMP-2) (MAUCH, 1998). 

Estruturalmente são moléculas constituídas por dois domínios, tendo um 

domínio N-terminal de cerca de 125 aminoácidos e um C-terminal de cerca de 

65 aminoácidos, cada domínio estabilizado por três pontes dissulfídicas. O 

domínio N-terminal possui atividade inibitória contra MMPs e o C-terminal pode 

formar diferentes complexos com atividade não inibitória, como observado nas 

interações pro-MMP2 – TIMP2 (BREW, 2000). 

Numerosos estudos indica, que os TIMPs inibem a invasão celular, 

tumorigênese, metástase e angiogênese. Isto pode ser atribuído em parte à 

inibição das metaloproteinases ou às outras funções celulares dos TIMPs. 

Como exemplo, o TIMP-1 promove o crescimento celular de queratinócitos 

humanos; TIMP-2 possui atividade mitogênica para várias linhagens celulares e 

inibe TGF-β. A superexpressão destes inibidores (TIMP-1, -2, -3) reduz o 

crescimento tumoral. Estas atividades biológicas dos TIMPs são independentes 

da sua atividade inibitória (NAGASE, 1999; BREW, 2000). 
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2.7 - LÍQUEN ESCLEROSO E MATRIZ EXTRACELULAR 

 

Todos os principais componentes da matriz extracelular (colágeno, 

elastina, proteoglicanos e glicoproteínas adesivas) estão envolvidos nas 

modificações patológicas observadas no LE. Entretanto, a caracterização 

destas alterações ainda é incompleta e pouco compreendida. 

No sistema colágeno, estudos de microscopia eletrônica descreveram 

modificações nas fibrilas de colágeno da derme, principalmente na zona de 

hialinização. Alterações indicam tanto degeneração como regeneração do 

colágeno, com as fibras colágenas exibindo diâmetros variáveis, com presença 

de fibrilas imaturas e feixes espessos. São esparsas, dispostas irregularmente 

e com alteração no alinhamento. Alguns estudos mencionam a presença de 

uma substância amorfa granulofilamentosa disposta entre as fibras colágenos e 

eslásticas, nas zonas de hialinização (MANN, 1973; FRANCES, 1983; 

MIHARA, 1994). Esta substância seria composta de elastina ou substância 

semelhante a elastina, e microfilamentos originados das fibras colágenos. 

Estudos mostram resultados controversos sobre a síntese de colágeno 

no LE. Correa (2000) relata por estudo imunohistoquímico e de microscopia 

confocal, acúmulo de proteínas colagênicas (I/III) associadas a proteoglicanos 

sulfatados e glicoproteínas neutras. Oikarinen (1991) em estudo bioquímico, 

imunohistoquímico e de hibridização in situ, demosntraram aumento na 

expressão do colágeno III quando comparado com a pele normal. Barnes 

(1985) relatam aumento da enzima inibidora de colagenase no LE vulvar. Este 

acúmulo de proteínas colagênicas poderia refletir uma síntese aumentada de 
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proteínas matriciais ou inbição de enzimas degradativas da matriz extracelular 

(metaloproteinases). 

Frances (1983) e Farrel (1998), por estudo imunohistoquímico relatam 

diminuição da imunomarcação para os colágenos I/III na zona da esclerose. O 

processo de degeneração e regeneração, associado à substância amorfa 

granulofilamentosa poderia alterar a afinidade do colágeno aos anticorpos anti-

colágeno. Correa (2000) também observou diminuição da imunomarcação em 

alguns de seus casos e sugere que esta substância granulofilamentosa 

observada pelos outros autores poderia ser artefato causado pela grande 

presença de proteoglicanos/ glicosaminoglicanos. Panizzon (1990) relatam 

redução da síntese de colágeno em fibroblastos em cultura de pele com LE. 

A membrana basal da epiderme também mostra alterações no LE. Um 

espessamento difuso é visto frequentemente. Em algumas áreas há buracos e 

notam-se zonas com completa ausência da lâmina basal, com queratinócitos 

em contato direto com a derme. Zonas de replicação da lâmina basal também 

são observadas (MANN, 1973). Imunomarcação para colágeno IV mostra áreas 

de atenuação ou descontinuidade da membrana basal (SOINI, 1997). 

Desmossomos encontram-se diminuídos nas áreas onde a lâmina basal é 

perdida (MANN, 1973; MARREN, 1997). Há aumento do número de células de 

Langerhans na epiderme e diminuição do número de melanócitos (MANN, 

1973). 

Em relação ao sistema elástico, os trabalhos mostram diminuição ou 

ausência de fibras elásticas no LE (FRANCES, 1983; MIHARA, 1994; 

CORREA, 2000). A ausência do sistema elástico tem sido relacionada ao 
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aumento da atividade de uma enzima semelhante a elastase identificada em 

fibroblastos da vulva (GODEAU, 1982). Já foi demonstrado acúmulo de 

proteoglicanos de dermatan sulfato e ácido hialurônico no LE (MIHARA, 1994). 

Estudos quanto à expressão, distribuição e síntese de glicoproteínas não 

colgênicas no LE demonstrarm haver acúmulo de tenascina e fibrinogênio na 

zona de hialinização, e em menor quantidade na derme média, 

correspondendo à zona de infiltrado inflamatório crônico (SOINI, 1997; 

FARREL, 2000). A fibronectina é encontrada em concentração reduzida na 

zona de hialinização, levemente aumentada na derme média e profunda, e ao 

redor de vasos (da derme média e das zonas de esclerose) (FARREL, 2000). 

Em pele normal da vulva, a tenascina é encontrada na membrana basal 

subepitelial, e em peles com LE esta zona de tenascina praticamente 

desaparece, com acúmulo na derme (SOINI, 1997). Sabe-se que no LE há 

dano da membrana basal epitelial. Estudos têm demonstrado que a tenascina, 

juntamente com a fibronectina, estimula a síntese de MMPs da matriz, como 

colagenase tipo IV (MMP-9) e a estromelisina (TREMBLE, 1994). O acúmulo 

da tenascina poderia estimular a síntese destas proteases e contribuir para as 

alterações da matriz extracelular e da membrana basal observadas no LE 

(SOINI, 1997). A redução da fibronectina poderia explicar a alteração do 

alinhamento das fibras colágenas no LE (FRANCES, 1983). 

Outros estudos mostraram que o infiltrado inflamatório no LE vulvar é 

composto predominantemente por células T. relatam um número significativo 

de linfócitos CD 4+ e CD 8+ na zona de infiltrado inflamatório dérmico, em 

menor quantidade na junção dermo-epidérmica e ocasionalmente epiderme 
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inferior, além da presença de células HLA-DR+ na epiderme e no infiltrado 

dérmico. Também relatam aumento de células dendríticas CD 1a+ na epiderme 

e derme, nestas relacionadas às áreas ricas em células T (CARLI, 1991; 

FARREL, 1999). O número de células dendríticas CD 1a+ na epiderme estava 

constantemente aumentado, sem relação com a fase histológica da doença ou 

com a quantidade de infiltrado linfoide dérmico, tendo sido encontrado em 

lesões antigas, com evidente fibrose e esparso infiltrado (CARLI, 1991). 

No LE, a expressão de células HLA-DR+ nos queratinócitos pode estar 

envolvida na apresentação de antígenos (FARREL, 1999). O número constante 

de células dendríticas CD 1a+ na epiderme pode ser interpretado como 

ativação persistente do sistema imune cutâneo e poderia explicar o curso 

progressivo e não auto-limitado do LE (CARLI, 1991). 

Carlson (2000) também caracterizam as células inflamatórias no LE e 

encontraram numerosas células epidermotrópicas CD 3+, CD 8+, CD 57+ e 

aumento de células HLA-DR+ e infiltrado dérmico rico em CD 8+, CD 57+, 

HLA-DR+. Sugere-se que estes linfócitos CD 8+/ CD 57+ podem ser ambos os 

mediadores ou a consequência das zonas de esclerose. As citocinas 

fibrogências IL-4 e TGF-β estão associados com linfócitos CD 8+/ CD 57+ e os 

pacientes com LE expressam estas citocinas. Sugere ainda que linfócitos CD 

57+, em conjunção com os macrófagos ativados, são os agentes responsáveis 

pela produção da zona de esclerose através da produção de citocinas e fatores 

de crescimento, induzindo fibroblastos a produzirem colágeno, tanto quanto 

colagenases e elastases. 
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Todos estes achados sugerem que o sistema imune cutâneo participe 

ativamente da patogênese do LE vulvar, através da produção de citocinas e 

fatores de crescimento, contribuindo para alterações da epiderme e produção 

da zona de esclerose. 
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3 – OBJETIVOS 

3.1 - OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a presença da metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2 em pacientes 

com diagnóstico histopatológico de líquen escleroso vulvar. 

 

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar a ocorrência de metilação do gene P16INK4a com as variáveis idade, 

doenças da tireóide (hipo / hipertireoidismo), tabagismo, uso de hormônio e 

prurido vulvar. 

 

Analisar a ocorrência de metilação do gene TIMP-2 com a mesmas variáveis 

descritas acima. 

 

Analisar a ocorrência de metilação em ambos genes (P16INK4a e TIMP-2), de 

forma conjunta, com as referidas variáveis  

 

Analisar a ocorrência de metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2 entre si, 

independentemente das referidas variáveis. 
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4 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 - DESENHO DO ESTUDO 

 

Estudo tipo série de casos, de caráter transversal, composto por 

mulheres com diagnóstico histopatológico de líquen escleroso vulvar.  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro sob número 

028/11 (Anexo 1). 

 

4.2 - PACIENTES 

 

Esse estudo foi composto por um total de 32 pacientes com diagnóstico 

histopatológico de líquen escleroso vulvar, sendo 22 do Ambulatório de 

Patologia Vulvar do Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, e 10 do Ambulatório de Patologia Vulvar do Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, no período de outubro de 

2008 a outubro de 2012. 

Realizou-se a extração do DNA do fragmento biopsiado com vistas à 

amplificação para os genes P16INK4a e TIMP 2. Do total de 32 mulheres, 31 

amplificaram para o gene P16INK4a e 29 para o gene TIMP-2. Em 28 casos 

tivemos a amplificação para ambos genes.  
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Foi estudada a presença de metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2 e a 

análise da associação da metilação dos referidos genes com as variáveis: 

idade, doenças da tireóide, uso de hormônio, tabagismo e prurido vulvar 

(Anexo 2). 

Todas as participantes do estudo assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexos 3), após explicações pertinentes ao estudo. 

 

4.3 - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Não amplificação para ambos genes (P16INK4a e TIMP-2), gravidez, ser 

menor de idade, presença de outra(s) doença(s) de vulva, e história de 

tratamento prévio para qualquer outra doença da vulva e para liquen escleroso. 

 

4.4 - VARIÁVEIS ANALISADAS 

 

Foram analisadas as seguintes variáveis: idade; tabagismo, doenças da 

tireóide (hipotireoidismo/ hipertireoidismo), uso de hormônio 

(estrógeno/progestágeno) e prurido vulvar.  
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4.5 - MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 

4.5.1 - avaliação clínica e histopatológica 

 

A avaliação clínica foi realizada por meio de exame direto da vulva com 

vistas a identificar sinais clínicos sugestivos de líquen escleroso vulvar.   

As biópsias foram realizadas sob anestesia local com instrumental 

constituído por carpule, anestésico (lidocaína sem vasoconstritor), agulha, 

pinça anatômica, punch de Keyes de 3-5 mm e tesoura. Desse material, uma 

parte destinou-se ao estudo histopatológico, tendo sido armazenado em 

recipiente com formaldeído a 10% tamponado (formol de Lillie) e, a outra, à 

análise molecular com armazenamento em tubo tipo eppendorf e mantido sob 

refrigeração (-20 ºC).  

Os espécimes destinados ao exame anatomopatológico foram 

desidratados, incluídos em parafina, corados pela hematoxilina-eosina no 

laboratório de anatomia patológica do Instituto de Ginecologia e Hospital 

Universitário Antônio Pedro e, classificados segundo a Sociedade Internacional 

para o Estudo das Doenças da Vulva e vagina (LYNCH et al, 2007). 
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4.5.2 - análise da metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2 

 

O estudo molecular foi realizado no Laboratório de Patologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro.   

 

4.5.2.1 - extração do DNA 

 

A extração do DNA foi realizada a partir do fragmento biopsiado da vulva 

das pacientes com diagnóstico anatomopatológico de líquen escleroso vulvar. 

A técnica de extração do DNA pelo fenol:clorofórmio está descrita no Anexo 4. 

 

4.5.2.2 - amplificação do DNA pela PCR 

 

Para a comprovação de que o DNA extraído estava funcionante, isto é, 

apropriado para a reação da metilação, foi feita a amplificação do DNA pela 

PCR do gene p53 (PESTANER et al, 1994). O gene p53 foi escolhido por ser 

um gene constitutivo, isto é, sabidamente presente em todas as células do 

organismo humano.  

A (PCR), descrita por Saiki e colaboradores (1985) e por Mullis e 

Faloona (1987), é a reação de amplificação de ácido nucleico mais utilizada 

atualmente. A PCR compreende a síntese enzimática in vitro de milhões de 
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cópias de um segmento específico do DNA. A reação baseia-se na 

desnaturação da fita dupla do ácido nucleico, seguida de hibridização de dois 

iniciadores oligonucleotídicos que flanqueiam as extremidades da região a ser 

amplificada, e posterior síntese da nova cadeia polinucleotídica, pela adição de 

nucleotídeos na extermidade 3’ OH (hidroxila) livre, por meio da DNA 

polimerase. A reação consiste em adicionar-se ao DNA primer, que contém a 

sequência de nucleotídeos da região de interesse (direto e reverso) necessária 

para início da replicação do DNA. Cada ciclo da PCR consiste em três etapas: 

desnaturação, hibridização e amplificação do DNA. A fita sintetizada serve 

como molde para uma subsequente reação de amplificação, de modo que, 

depois de repetidos ciclos, ocorra acúmulo exponencial do segmento de ácido 

nucleico de interesse. As condições de amplificação foram: 5 minutos de 

desnaturação a 95 ºC, seguido de 35 ciclos de 95 ºC durante 1 minuto, 60 ºC 

durante 1 minuto e 72 ºC durante 1 minuto. A extensão final foi realizada por 10 

minutos a 72 ºC, e o produto amplificado foi mantido a 4 ºC (Termo ciclador 

PTC-100- Programmable Thermal Contoller , MJ Research, Inc). Em todas as 

reações foram utilizados controles positivos e negativos.    

Foram utilizados controles negativos (aqueles que não contêm DNA) 

para assegurar que a mistura de reação para a PCR não estivesse 

contaminada com outro fragmento de DNA. Por outro lado, o emprego do 

controle positivo destinou-se a saber se a mistura de reação estava sendo 

capaz de amplificar a molécula de DNA. Utilizou-se DNA de Hela, linhagem de 

células humanas de câncer de colo uterino. A mistura para tal processo está 

descrita no Anexo 5; e os primers para amplificação, no Anexo 6. Os produtos 
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amplificados da PCR, com 274 pares de base (pb), foram visualizados por 

eletroforese em gel de poliacrilamida descrita no subitem 4.5.2.4. 

 

4.5.2.3 – metilação 

 

A avaliação da metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2 foi realizada em 

duas etapas. A primeira etapa correspondeu à modificação química do DNA 

pelo método do bissulfito, como descrito por Rosas e colaboradores (2001). 

Essa técnica converte citocinas não metiladas em uracil, mas mantém intacta 

as citocinas metiladas. A técnica do bissulfito está descrita no Anexo 7. Na 

segunda etapa, o DNA modificado foi submetido à PCR com sequência de 

nucleotídeos (primer) específicos para os genes P16INK4a metilado e não 

metilado e TIMP-2 metilado e não metilado (Anexos 8 e 9). Foram utilizados 

pares de primers não metilados para assegurar que a modificação do DNA pelo 

bissulfito foi eficiente e que a molécula de DNA estaria apta para ser 

investigada quanto à metilação. Uma das amostras de DNA metilado foi 

utilizada como controle para mostrar que a reação da metilação estava 

funcional. No subitem 4.5.2.2 as explicações a respeito da amplificação do 

DNA pela PCR foram devidamente descritas. A mistura para PCR é 

semelhante à do gene p53, modificando apenas a quantidade de primer para 2 

µL. 
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4.5.2.4 - visualização dos produtos amplificados 

 

Os produtos amplificados da PCR foram visualizados e analisados por 

eletroforese em gel de poliacrilamida a 10%, cuja técnica está descrita no 

Anexo 10. 

A eletroforese foi feita em 80 V. Em seguida, o gel foi corado pela 

coloração da prata (Anexo 11) e posteriormente seco (Anexo 12), o que 

possibilitou a visualização das bandas de acordo com a presença ou não da 

metilação (ROSENBAUER e RIESNER, 1987). O tamanho aproximado dos 

fragmentos amplificados foi estimado utilizando-se o marcador de peso 

molecular 100 Base Pair  Ladder (Pharmacia Biotech) e Low DNA Mass Ladder 

(Girco BRL Life Technologies).   

 

4.6 - ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para estudar a associação entre as variáveis categóricas e a presença 

de metilação dos referidos genes foram usados os testes qui-quadrado ou 

exato de Fisher. Para estudar a associação das variáveis numéricas com a 

presença da metilação dos referidos genes foram usados os testes t-Student 

ou Wilcoxon-Mann-Whitney, dependendo das características dos dados. Esta 

análise foi executada com o software S-Plus 8.0, com uso de significância de 

0,05. 
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5 – RESULTADOS 

 

Das 32 amostras, em todas, obtivemos êxito na extração do DNA. Do 

total das amostras, 3 não amplificaram para o gene TIMP-2 e uma para o gene 

P16INK4a. Portanto, quando realizamos a análise da ocorrência de metilação do 

gene P16INK4a com as variáveis idade, doenças da tireóide, tabagismo, uso de 

hormônio e prurido vulvar, foram utilizadas 31 amostras. Quando realizamos a 

análise dessas mesmas variáveis com o gene TIMP-2 foram utilizadas 29 

amostras. Todavia, para a análise da ocorrência de metilação em ambos genes 

(P16INK4a e TIMP-2), de forma conjunta, com as referidas variáveis foram 

utilizadas 28 amostras. Assim como quando realizamos essa mesma análise 

entre ambos genes independentemente das variáveis. 
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5.1 - MEDIA E MEDIANA DA IDADE DAS MULHERES COM LE 

 

A média de idade entre as mulheres com líquen escleroso foi de 63 

anos, e a mediana de 71 anos.  

 

5.1.1 - associação entre idade e ocorrência de metilação do gene P16INK4a 

 

A mediana de idade das pacientes com e sem metilação do gene 

P16INK4a foi de 70 e de 65 anos, respectivamente (Figura 7). 
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Figura 7: Associação entre idade e a ocorrência de metilação do gene P16INK4a 

 

Apesar de não termos observado a ocorrência de metilação em uma 

paciente mais idosa (85 anos) e a presença de metilação em uma paciente 

mais jovem (45 anos), nossos resultados não evidenciaram relação entre a 

idade e o processo de metilação (p=0,4244).  
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5.1.2 - associação entre idade e ocorrência de metilação do gene TIMP-2 

 

A mediana de idade das pacientes com e sem metilação do gene TIMP 2 

foi de 65 e de 60 anos, respectivamente. (Figura 8). 
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Figura 8: Associação entre idade e a ocorrência de metilação do gene TIMP-2 

 

Apesar de termos observado a presença de metilação do gene TIMP-2 

em uma mulher jovem (40 anos) e a ausência de metilação em uma mulher 

idosa (80 anos), a associação entre idade e a ocorrência de metilação do gene 

TIMP-2 não mostrou significado estatístico (p = 0.4098). 
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5.2 - ASSOCIAÇÃO ENTRE DOENÇAS DA TIREÓIDE 

(HIPO/HIPERTIREOIDISMO) E OCORRÊNCIA DE METILAÇÃO DO GENE 

P16INK4a 

 

Do total de mulheres, verificamos que em 18 (58%) não observamos 

doença de tireóide. Dessas, 14 (45%) mulheres também não cursaram com 

metilação do gene P16INK4a. Por outro lado, das 13(42%) mulheres com doença 

da tireóide, em apenas 6 (19%)observamos metilação do gene P16INK4a. 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1: Associação entre Doenças da Tireóide e Metilação do gene 

P16INK4a 

 P16INK4a TOTAL 

Doenças da 

Tireóide 

Metilado 

n (%) 

Não metilado 

n (%) 

 

n (%) 

Não 4 (13,0) 14 (45,0) 18 (58,0) 

Sim 6 (19,0) 7 (23,0) 13 (42,0) 

TOTAL 10 (32,0) 21 (68,0) 31 (100,0) 

p = 0.2469 

 

A associação entre a ocorrência de metilação e a presença de doença 

da tireóide não mostrou significância estatística (p = 0.2469). 
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5.2.1 - associação entre doenças da tireóide (hipo/hipertireoidismo) e 

ocorrência de metilação do gene TIMP-2 

Do total de mulheres, verificamos que em 17(59%), não observamos 

doença de tireóide. Todavia, 11 (38%)delas cursaram com metilação do gene 

TIMP-2. Em relação à presença de doença de tireóide e a ocorrência de 

metilação, vimos que de 12 (41%)mulheres com doença, 10 (34%)cursaram 

com metilação do gene TIPM 2 (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2: Associação entre Doenças da Tireóide e ocorrência de 

Metilação do gene TIMP-2 

 TIMP-2 TOTAL 

Doenças da 

Tireóide 

Metilado 

n (%) 

Não metilado 

n (%) 

 

n (%) 

Não 11 (38,0) 6 (21,0) 17 (59,0) 

Sim 10 (34,0) 2 (7) 12 (41,0) 

TOTAL 21 (72,0) 8 (28,0) 29 (100,0) 

p = 0.4083 

Apesar da maioria das mulheres (21/29), terem apresentado metilação 

para o gene TIMP-2, a associação entre doença de tireóide e a ocorrência de 

metilação do gene TIPM-2, não obteve significância estatística (p=0,4083). 
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5.2.2 - associação entre doenças da tireóide (hipo/hipertireoidismo) e 

ocorrência de metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2 de forma conjunta 

 

Tabela 3: Associação entre Doenças da Tireóide e ocorrência de 

Metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2 de forma conjunta 

 TIMP-2 TOTAL 

Metilado Não Metilado  

P16INK4a 

metilado  

n (%) 

P16INK4a não 

metilado  

n (%) 

 

P16INK4a 

metilado  

n (%) 

P16INK4a não 

metilado 

n (%) 

 

 

Doenças 

da 

Tireóide 

Sim 5 (18) 4 (14) 0 2 (7) 11 (39) 

Não 4 (14) 7 (25) 0 6 (21) 17 (60) 

TOTAL 9 (32) 11 (39) 0 8 (28) 28 (100) 

p=0,3672 

 

Nessa tabela, observamos que a maior parte das mulheres (20/28) 

apresentou metilação para o gene TIMP-2. Dessas, em 9 (32%), observamos 

também, metilação para o gene P16INK4a. Todavia, um número muito próximo 

dessas mulheres cursou ou não com doença de tireóide. Interessante notar que 

apesar de 8 (28%) mulheres não terem apresentado metilação para ambos 

genes, em 2 observamos doença de tireóide.  
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Entretanto, mesmo analisando a ocorrência de metilação de ambos 

genes de forma conjunta, essa associação não mostrou significância estatística 

p=0,3672. 
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5.3 - ASSOCIAÇÃO ENTRE TABAGISMO E OCORRÊNCIA DE METILAÇÃO 

DO GENE P16INK4a 

 

Nesse estudo das 31 mulheres, apenas uma (3,2%) tinha hábito de 

fumar. (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Associação entre Tabagismo e Metilação do gene P16INK4a 

 P16INK4a TOTAL 

Tabagismo Metilado 

n (%) 

Não metilado 

n (%) 

 

n (%) 

Não 9 (29,0) 21 (68,0) 30 (97,0) 

Sim 1 (3,2) 0 1 (3,2) 

TOTAL 10 (32,0) 21 (68,0) 31 (100,0) 

p = 0,3226 

 

 Apesar de termos observado a presença de metilação para o gene 

P16INK4a em 29% (9/31) das mulheres não-fumantes, associação entre 

tabagismo e metilação do gene P16INK4a não teve significância estatística (p = 

0,3226). 
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5.3.1 - associação entre tabagismo e ocorrência de metilação do gene 

TIMP-2 

 

Das 29 mulheres, apenas uma (3,4%) tinha hábito de fumar. (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Associação entre Tabagismo e Metilação do gene TIMP-2 

 TIMP-2 TOTAL 

Tabagismo Metilado 

n (%) 

Não metilado 

n (%) 

 

n (%) 

Não 20 (69,0) 8 (28,0) 28 (97,0) 

Sim 1 (3,4) 0 1 (3,4) 

TOTAL 21 (72,0) 8 (28,0) 29 (100,0) 

p = 1 

 

Apesar de 72% (21/29) das mulheres terem apresentado metilação do 

gene TIMP-2 e apenas uma fumar (3,4%), a associação entre tabagismo e a 

presença de metilação do gene TIMP 2 não obteve significância estatística 

(p=1). 
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5.3.2 - associação entre tabagismo e ocorência de metilação dos genes  

P16INK4a e TIMP-2 de forma conjunta 

 

Tabela 6: Associação entre Tabagismo e ocorrência de Metilação dos 

genes P16INK4a e TIMP-2 de forma conjunta 

 TIMP-2 TOTAL 

Metilado Não Metilado  

P16INK4a 

metilado  

n (%) 

P16INK4a 

não 

metilado  

n (%) 

P16INK4a 

metilado  

n (%) 

P16INK4a 

não 

metilado 

n (%) 

 

Tabagismo Sim 1 (4) 0 0 0 1 (4) 

Não 8 (28) 11 (39) 0 8 (28) 27 (96) 

TOTAL  9 (32) 11 (39) 0 8 (28) 28 (100) 

p=0,2274 

 

Nessa tabela, observamos que apesar de 8 (28%) pacientes não-

fumantes terem apresentado metilação para ambos genes, a associação entre 

tabagismo e a ocorrência de metilação do gene TIMP-2 e do gene P16INK4a de 

forma conjunta, não mostrou significância estatística (p=0,2274). 
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5.4 - ASSOCIAÇÃO ENTRE USO DE HORMÔNIO 

(ESTRÓGENO/PROGESTÁGENO) E OCORRÊNCIA DE METILAÇÃO DO 

GENE P16INK4a 

 

Observou-se que das 31 mulheres, 28(90%) não faziam uso de 

hormônio. Dessas em 20 (65%) não foi verificada metilação para o gene 

P16INK4a (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Associação entre Uso de Hormônio e Metilação do gene P16INK4a 

 P16INK4a TOTAL 

Uso de 

Hormônio 

Metilado 

n (%) 

Não metilado 

n (%) 

 

n (%) 

Não 8 (26,0) 20 (65) 28 (90,0) 

Sim 2 (6) 1 (3) 3 (9,7) 

TOTAL 10 (32,0) 21 (68,0) 31 (100,0) 

p = 0,2369 

 

Apesar da maioria das mulheres (8/10) que apresentou metilação para o 

gene P16INK4a, não faz uso de hormônio, essa associação não obteve 

significância estatística (p=0,2369). 
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5.4.1 - associação entre uso de hormônio e ocorrência de metilação do 

gene TIMP-2 

 

Observou-se que das 29 mulheres, 27 (93%) não faziam uso de 

hormônio. Dessas em 20 (69%) não foi verificada metilação para o gene TIMP-

2 (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Associação entre Uso de Hormônio e Metilação do gene TIMP-2 

 TIMP-2 TOTAL 

Uso de 

Hormônio 

Metilado 

n (%) 

Não metilado 

n (%) 

 

n (%) 

Não 20 (69,0) 7 (24,0) 27 (93,0) 

Sim 1 (3) 1 (3) 2 (6,9) 

TOTAL 21 (72,0) 8 (27,0) 29 (100,0) 

p = 0,4828 

 

Apesar da maior parte das mulheres (20/21) que cursou com a presença 

de metilação do gene TIMP-2, não terem feito uso de hormônio, a essa 

associação não apresentou significância estatística (p=0,4828). 
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5.4.2 - associação entre uso de hormônio e ocorrência de metilação dos 

genes P16INK4a e TIMP-2 de forma conjunta 

 

Tabela 9: Associação entre Uso de Hormônio e ocorrência de Metilação 

dos genes P16INK4a e TIMP-2 de forma conjunta 

 TIMP-2 TOTAL 

Metilado Não Metilado  

P16INK4a 

metilado  

n (%) 

P16INK4a 

não 

metilado 

n (%) 

P16INK4a 

metilado  

n (%) 

P16INK4a 

não 

metilado 

n (%) 

 

Uso de 

Hormônio 

Sim 1 (3,5) 0 0 1 (3,5) 2 (7) 

Não 8 (29) 11 (39) 0 7 (25) 26 (93) 

TOTAL  9 (32,5) 11 (39) 0 8 (28,5) 28 (100) 

p=0,5230 

Em 32,5% (9/28) das mulheres observamos a presença de metilação 

para ambos genes. Dessas, oito não faziam uso de hormônio. Das 8/28 

(28,5%) mulheres nas quais não foi obsevada a presença de metilação para 

ambos genes, sete não faziam terapia hormonal. Todavia, a proporção entre 

mulheres com ou sem a ocorrência de metilação foi semelhantes entre as não 

usuárias de hormônio. A associação entre uso de hormônio e a ocorrência de 

metilação dos genes P16INK4a e TIPM 2, de forma conjunta, não teve 

significância estatística (p=0,5230). 
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5.5 - ASSOCIAÇÃO ENTRE PRURIDO VULVAR E OCORRÊNCIA DE 

METILAÇÃO DO GENE P16INK4a 

 

Do total as 31 pacientes somente duas não apresentaram prurido vulvar 

como queixa principal. (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Associação entre Prurido Vulvar e Metilação do gene P16INK4a 

 P16INK4a TOTAL 

Prurido Vulvar Metilado 

n (%) 

Não metilado 

n (%) 

 

n (%) 

Não 0 2 (6) 2 (6) 

Sim 10 (32,0) 19 (61,0) 29 (94,0) 

TOTAL 10 (32,0) 21 (67,0) 31 (100,0) 

p = 1 

 

Apesar da maioria das pacientes com prurido não terem apresentado 

metilação para o gene P16INK4a (19/29), não houve significância estatística 

(p=1). 
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5.5.1 - associação entre prurido vulvar e ocorrência de metilação do gene 

TIMP-2 

 

Observou-se que das 29 mulheres estudadas, 21 (72%) apresentaram 

metilação para o gene TIMP-2, dessas apenas uma não referiu prurido vulvar 

como queixa principal. (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Associação entre Prurido Vulvar e Metilação do gene TIMP-2 

 TIMP-2 TOTAL 

Prurido Vulvar Metilado 

n (%) 

Não metilado 

n (%) 

 

n (%) 

Não 1 (3,4) 0 1 (3,4) 

Sim 20 (69,0) 8 (28,0) 28 (97,0) 

TOTAL 21 (72,0) 8 (28,0) 29 (100,0) 

p = 1 

 

Apesar da maioria das mulheres avaliadas nessa associação apresentar 

prurido vulvar e metilação para o gene TIMP-2 (20/29), essa associação não 

obteve significado estatístico (p=1). 
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5.5.2 - associação entre prurido vulvar e ocorrência de metilação dos 

genes P16INK4a e TIMP-2 de forma conjunta 

 

Tabela 12: Associação entre Prurido Vulvar e ocorrência de Metilação dos 

genes P16INK4a e TIMP-2 de forma conjunta 

 TIMP-2 TOTAL 

Metilado Não Metilado  

P16INK4a 

metilado  

n (%) 

P16INK4a 

não 

metilado 

n (%) 

P16INK4a 

metilado  

n (%) 

P16INK4a 

não 

metilado 

n (%) 

 

Prurido 

Vulvar 

Sim 9 (32) 10 (36) 0 8 (29) 27 (96) 

Não 0 1 (3) 0 0 1 (3) 

TOTAL  9 (32) 11 (39) 0 8 (29) 28 (100) 

p=0,1621 

 

Nessa análise, verificamos que a maior parte das mulheres (96%) 

apresentou prurido vulvar, e dessas, em nove detectou-se metilação dos gene 

TIMP-2 e P16INK4a. Todavia, em oito mulheres não foi observada metilação para 

os referidos genes.  O estudo da associação entre prurido vulvar e ocorrência 

de metilação para ambos genes, de forma conjunta, não mostrou significância 

estatística (p=0,1621). 
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5.6 - ASSOCIAÇÃO ENTRE OCORRÊNCIA DE METILAÇÃO DOS GENES 

TIMP-2 E P16INK4a 

 

Das 28 mulheres que amplificaram para ambos genes, em 9 (32%) 

obervamos metilação tanto para o gene P16INK4a
 quanto para o gene TIMP-2.  

(Tabela 13). 

 

Tabela 13: Associação da Metilação entre os genes P16INK4a e TIMP-2 

 TIMP-2 TOTAL 

P16INK4a Metilado 

n (%) 

Não metilado 

n (%) 

 

n (%) 

Metilado 9 (32,0) 0 9 (32,0) 

Não Metilado 11 (39,0) 8 (29,0) 19 (68,0) 

TOTAL 20 (71,0) 8 (29,0) 28 (100,0) 

p = 0,0292 

 

Na análise da associação entre as metilações dos genes TIMP-2 e 

P16INK4a, verificou-se que a maior parte das mulheres (11/28) apresentou 

metilação apenas para o gene TIMP-2. Interessante notar que não houve 

metilação isolada do gene P16INK4a (0/28). Essa associação apresentou 

significância estatística (p = 0,0292). 
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6 – DISCUSSÃO 

 

Nas últimas décadas, o interesse dos pesquisadores tem se voltado para 

investigação da etiopatogenia do LE que, no entanto, ainda é desconhecida. 

Há indícios de que seja multifatorial, envolvendo susceptibilidade genética, 

fatores imunológicos e hormonais complexos, cujas inter-relações ainda não 

estão claras. Alguns fatores de risco são relacionados com a carcinogênese 

vulvar, tais como o fumo, o líquen escleroso, a hiperplasia epitelial, a neoplasia 

intraepitelial vulvar, a infecção pelo HPV, dentre outros (van der AVOORT et al, 

2005). Talvez devido à raridade da doença, tais estudos referem-se à amostras 

reduzidas de pacientes e, desta forma, limitam a força de suas conclusões. 

 O silenciamento transcricional resultante da metilação das ilhas CpG da 

região promotora dos genes é reconhecido como um mecanismo para a 

inativação dos genes supressores de tumor. Esta inativação gênica epigenética 

pode afetar inúmeros caminhos moleculares, entre eles o ciclo celular.  

A metilação não está limitada a um único gene, mas frequentemente é 

encontrada em múltiplos genes em tumores. A transformação maligna resulta 

de uma série de acúmulos de alterações genéticas e epigenéticas. 

Além das alterações genéticas, como as mutações ou deleções, padrões 

aberrantes de metilação de DNA levando ao silenciamento transcripcional 

gene_-especifico, em associação com a hipermetilação da região promotora, 

foram reconhecidos como um mecanismo epigenético chave na carcinogênese, 

pois agem como um mecanismo alternativo para interromper a função dos 

genes supressores de tumor (OLIVER GALM, 2005). 
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Os papéis desempenhados pelo gene P16INK4a representam importantes 

mecanismos no controle do ciclo celular no ponto de checagem G1-S (LERMA, 

et al, 2002).  

Furtado et al (2010) ao analisarem a presença de metilação da região 

promotora do gene P16INK4a em 27 mulheres com neoplasia intraepitelial 

escamosa cervical de alto grau, identificaram a ocorrência de metilação em 

55% dos casos (p=0,005). 

 Aidé et al (2010), ao estudarem a hipermetilação da região promotora 

do gene P16INK4a em 15 biopsias de vulva de mulheres com LE sem tratamento 

prévio, detectaram a presença de metilação em sete (47%) mulheres. Em outro 

estudo realizado pelos mesmos autores (2012), em 24 mulheres portadoras de 

LE, foi observada a ocorrência de metilação do referido gene em oito (35%) 

mulheres. Entretanto, a análise de ambos estudos não mostrou significância 

estatística (p = 0.316)     

Há relatos controversos na literatura sobre o papel da expressão de 

TIMP-2 nos tumores humanos. Níveis de expressão elevada de gene TIMP-2 

foram correlacionados com melhor prognóstico no carcinoma hepatocelular 

(Giannelli et al., 2002) e no câncer de mama (Nakopoulou et al., 2002). No 

entanto, no carcinoma de células escamosas da língua, a expressão 

aumentada de TIMP-2 foi associada com pior prognóstico (Yoshizaki et al., 

2001). A falta de expressão de TIMP-2 foi relatada em vários casos de linfoma 

não Hodgkin (LNH), principalmente naqueles com fenótipo agressivo 

(Kossakowska et al., 1993). 

Hajitou et al. (2001) demostraram o gene TIMP-2 agindo como inibidor 

da angiogênese, em associação com a “downregulation” do fator de 
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crescimento endotelial vascular (VEGF) em um modelo de câncer de mama de 

rata. A angiogênese anormal mediada pelo VEGF é reconhecida cada vez mais 

por desempenhar um papel importante no desenvolvimento e progressão das 

neoplasias hematopoiéticas. A perda da expressão do gene TIMP-2 foi 

observada anteriormente na leucemia aguda (JANOWSKA WIECZOREK et al., 

1999) e em linhagens de células de linfoma de células B (STETLER - 

STEVENSON et al., 1997), bem como em vários casos de linfoma primário 

não-Hodgkin (LNH) (KOSSAKOWSKA et al., 1993). 

Estudos recentes têm fornecido mais conhecimento sobre o mecanismo 

molecular da ação do gene TIMP-2 (FERNANDEZ et al., 2003; SEO et al., 

2003). SEO et al.(2003) conseguiram mostrar que a inibição da proliferação 

endotelial por TIMP-2 é independente da sua atividade inibitória sobre as MMP, 

sendo nesse caso mediada pelo silenciamento dos receptores de VEGF e fator 

de crescimento de fibroblasto-2 (FGF-2). Assim, a perda da função de TIMP- 2 

poderia aumentar a capacidade de resposta de fatores de crescimento 

celulares, como o VEGF e FGF-2, resultando em distúrbios da proliferação 

endotelial e da formação vascular. 

A maior freqüência de metilação de TIMP-2 que observamos em 

subtipos agressivos de LNH suporta a hipótese de que o aumento da 

angiogênese e a maior densidade de vasos pode ser atribuída, pelo menos em 

parte, à perda da expressão de TIMP-2 (OLIVER GALM, 2005). Dessa forma, 

esse estudo mostrou que hipermetilação aberrante da região promotora do 

gene TIMP-2 é um evento epigenético freqüente no LNH. A metilação tumor-

específica de TIMP-2 pode ser um passo crítico durante a progressão maligna 

e aumenta a chance de angiogênese, bem como da capacidade de invasão e 
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crescimento de linfoma extra-medulares. A inativação associada a metilação do 

gene TIMP-2 pode não apenas levar a um desequilíbrio entre MMPs e seus 

inibidores resultando em um tumor com maior agressividade, mas também 

contribuir para aumentar o processo de angiogênese. 

O líquen escleroso é mais comumente observado na pós menopausa 

(Wallace, 1971), dado esse encontrado em nosso estudo, no qual a idade 

média evidenciada foi de 63 anos. 

Alyasiri NS et al, ao estudarem 100 pacientes com câncer de cavidade 

oral, e a presença de metilação no gene PTEN, que também é um gene 

supressor de tumor, evidenciaram a ocorrência de metilação em 35 % dos 

casos. Verificaram que a idade da paciente esteve associada à presença de 

metilação no referido gene (p=0.05).   

Por outro lado, Wang P et al. (2013), ao estudarem 74 pacientes com 

câncer de tireóide, detectaram metilação do gene P16INK4a em 27%(20/74) dos 

casos. Os autores não evidenciaram associação entre a ocorrência de 

metilação do gene P16INK4a e a idade das pacientes (p > 0.05). 

Da mesma forma, em nosso estudo, também não identificamos 

associação entre a presença de metilação do gene P16INK4a e do gene TIMP-2 

com a variável idade (p=0,4244; p = 0.4098, respectivamente).  

A literatura revela incidência aumentada de auto-anticorpos e doenças 

auto-imunes em pacientes portadores de LE, tais como as tireoidites. 

(BRUNSTING e cols, 1962). 

A metilação aberrante de genes supressores de tumor é comum no 

câncer de tireóide. Os inibidores de CDK, como por exemplo o gene P16INK4a, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alyasiri%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23787493
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são comumente regulados para níveis baixos. A metilação de ilhas CpG no 

gene P16INK4a foi detectada em 30% dos indivíduos com neoplasias da tiróide 

(CATALANO et al., 2012). 

Alguns estudos relatam estreita associação entre a mutação do gene 

BRAF e a metilação de vários genes supressores de tumor no câncer de 

tireóide, incluindo os genes TIMP3, o DAPK, e o RARβ2 (Hoque et al., 2005). 

Os genes TIMP 1,2 e 3 suprimem o crescimento de tumor, a 

angiogênese, a invasão e a metástase, impedindo tanto a destruição da matriz 

extracelular promovida pela MMP quanto pelo bloqueio da ligação do VEGF ao 

receptor de VEGF (Anand-Apte et al., 1996). Portanto, o silenciamento 

mediado por metilação dos genes TIMP 1,2 e 3 pode desempenhar um papel 

único na mutação da região promotora do gene BRAF, promovendo progressão 

para o câncer de tireóide. 

Em nosso estudo, ao analisarmos a variável doença da tireóide, 

observamos que não houve associação entre a ocorrência de metilação dos 

genes P16INK4a e TIMP-2 e a presença de doença (p=0.2469 e 0.4083, 

respectivamente). Nossos resultados sugerem que o processo de metilação 

parece não ter relação com a ocorrência de doenças da tireóide. 

Na análise da associação entre metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2 

de forma conjunta com a doença de tireóide, observamos que a maior parte 

das pacientes não tinha doença de tireóide, mas apresentavam metilação para 

o gene TIMP-2 e não para o gene P16INK4a. Contudo, essa associação não 

mostrou significância estatística (p=0,3672), demonstrando, dessa forma, que a 

doença de tireóide mostrou-se independente da ocorrência de metilação, 
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mesmo quando a metilação dos referidos genes foi analisada de forma 

conjunta. 

Alguns estudos têm demonstrado a associação da metilação do gene 

P16INK4a e a exposição ao tabaco (dose-dependente) em câncer de pulmão e 

de orofarínge (LEA et al, 2004). Esses mesmos autores, avaliaram a 

associação entre a exposição do tabaco e a metilação do gene P16INK4a no 

câncer cervical, na lesão intraepitelial escamosa cervical de alto grau e em 

espécimes citológicos cervicais normais. A metilação ocorreu mais 

frequentemente entre as mulheres fumantes quando comparadas com as não 

fumantes, nos casos de câncer cervical e de lesão pré-maligna (p < 0,001). Já 

nos casos de espécime normal, embora a metilação tenha sido mais frequente 

no grupo de fumantes, a diferença não teve significância estatística. 

No nosso estudo, observou-se que a maioria das mulheres era não 

fumante. Apesar de termos observado a ocorrência de metilação para o gene 

P16INK4a em 29% (9/31) dessas mulheres essa associação não teve 

significância estatística (p = 0,3226). Da mesma forma, embora 72% (21/29) 

das mulheres terem apresentado metilação para o gene TIMP-2 e apenas uma 

ter o hábito de fumar, essa associação não obteve significância estatística (p = 

1). Quando realizamos essa mesma análise em ambos genes, de forma 

conjunta, observamos que apesar de termos identificado a presença de 

metilação de ambos genes em 8 (28%) mulheres, em um número igual, foi não 

foi observada metilação (11/28). Dessa forma, o estudo da associação entre o 

tabagismo e a ocorrência de metilação dos genes TIMP-2 e P16INK4a, de forma 

conjunta, não mostrou significância estatística (p=0,2274).  
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Apesar da literatura demonstrar relação entre tabagismo e a ocorrência 

de metilação em determinados genes, nossos resultados sugerem que o 

processo de metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2 ocorreu de forma 

independente do hábito de fumar. 

Em relação ao uso de hormônio (estrógeno/progestágeno) e a 

ocorrência de metilação,  Kutanzi et al.(2013), verificaram que, apesar da 

diferença na morfologia da glândula mamária entre ratas  humanos, não 

detectaram diferenças significativas nos níveis de metilação do genoma, entre 

animais que foram expostos ao estrogênio, às radiações ou aos dois agentes 

em conjunto. 

Da mesma forma, no nosso estudo, apesar da maioria das pacientes 

que apresentou metilação para o gene P16INK4a, não ter feito uso de hormônio, 

essa associação não obteve significância estatística (p=0,2369). Em relação ao 

TIMP-2, apesar da maioria das mulheres que cursou com metilação, não ter 

utilizado hormônio (20/29), essa associação não apresentou significância 

estatística (p = 0,4828). 

Ao analisarmos a presença de metilação em ambos genes de forma 

conjunta observamos que a proporção entre mulheres com ou sem a 

ocorrência de metilação foi semelhantes entre as não usuárias de hormônio 

(p=0,5230). Nossos resultados sugerem que o processo de metilação dos 

genes P16INK4a e TIMP-2 ocorreu de forma independente do uso de hormônio 

(estrógeno/progestágeno). 

De acordo com van de Nieuwenhof e colaboradores (2008), pelo menos 

um terço das pacientes portadoras de LE pode ser assintomática. Segundo Val 
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e Almeida (2005) o prurido vulvar é o sintoma mais comum reportado pela 

maioria dos autores. Não há evidências de que a presença ou a duração dos 

sintomas ou a perda da arquitetura vulvar sejam indicadores de potencial 

maligno (JONES et al, 2008; van de NIEUWENHOF et al, 2008).  

Não identificamos nos artigos de língua inglesa, estudos sobre a 

associação entre prurido vulvar e a ocorrência de metilação. O presente estudo 

parece ser pioneiro nessa análise.  

Observamos que a maioria das pacientes com queixa de prurido vulvar 

não apresentou metilação para o gene P16INK4a (19/31). 

Diante desse resultado, poderíamos sugerir que a ocorrência de prurido 

vulvar poderia surgir independentemente da presença de metilação do gene 

P16INK4a, entretanto a ausência de significância estatística (p=1) exige maior 

número de mulheres para que possamos viabilizar a nossa hipótese. 

Em relação ao gene TIMP-2, verificamos que a maioria das mulheres 

(20/29) com sintoma de prurido vulvar também apresentou metilação no 

referido gene. Diante do exposto, pensaríamos que a ocorrência de metilação 

do gene TIMP-2 estaria intimamente relacionada ao sintoma de prurido vulvar. 

Entretanto, a associação entre essas variáveis não obteve significância 

estatística (p=1).  

Na análise da metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2, de forma 

conjunta, com a presença do prurido vulvar, verificamos que a maior parte das 

pacientes apresentou prurido vulvar, e dessas, a maior parte apresentou 

metilação para o gene TIMP-2 e não para o gene P16INK4a, da mesma forma, 

essa associação não mostrou significância estatística (p=0,1621). 
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Diante do exposto, estudos futuros com maior casuística sobre a 

presença de metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2, parecem ser necessários 

para sustentar a nossa hipótese de que a ocorrência de metilação do gene 

TIMP-2 e não a do gene P16INK4a, está relacionada à queixa de prurido vulvar. 

Também, não identificamos estudos publicados em língua inglesa sobre 

análise da presença de metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2 entre si. 

Aidé et al (2012), estudaram a metilação do gene P16INK4a e do gene 

DAPK em 24 biopsias de vulva de mulheres com LE sem tratamento prévio. 

Detectaram a presença de metilação do gene DAPK e do gene P16INK4a em 4 

(17%) e 8 (35%) mulheres, respectivamente. A ocorrência de metilação em 

ambos genes foi detectada em 2 (8%) mulheres. Entretanto, não observaram 

significância estatística (p = 0.316).  

No presente estudo, quando analisamos a presença de metilação do 

gene P16INK4a em 31 mulheres, de forma isolada, detectamos a ocorrência de 

metilação em 10 (32%). Essa mesma análise em relação ao gene TIMP 2 

realizada em 29 mulheres, evidenciou a presença de metilação em 21 (72%) 

Ao analisarmos a presença de metilação dos genes P16INK4a e TIMP-2, de 

forma conjunta, em 28 mulheres que amplificaram para ambos,  observamos 

que  em 39% (11/28) ocorreu metilação somente para o gene TIMP-2 e 

nenhuma (0/28) mulher apresentou metilação para o gene P16INK4a de forma 

isolada Em 29% (8/28) das amostras não foi observada metilação em ambos 

genes, todavia em 32% (9/28) verificamos metilação tanto no gene P16INK4a 

quanto no gene TIMP-2. Essa análise mostrou significância estatística 

(p=0,0292). 
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Os dados desse estudo sugerem que apesar do gene P16INK4a ter um 

papel importante no controle do ciclo celular, o silenciamento do gene TIMP-2 

parece ser um evento mais frequente em pacientes portadoras de LE vulvar. 

O câncer de vulva tem como uma das principais vias a transformação 

maligna para NIV diferenciada a partir do LE vulvar; entretanto o risco de 

câncer difere entre as portadoras de LE, o que provavelmente reflete 

diversidade da doença, suscetibilidade da hospedeira ou fatores ambientais.  

O silenciamento do gene TIMP-2 parece ter maior significado, pois está 

intimamente relacionado ao controle da degradação da matriz extracelular, 

desencadeando destruição inapropriada da mesma. 

As mulheres que cursaram com silenciamento tanto do gene P16INK4a 

quanto do gene TIMP-2 parecem estar sob maior risco de progressão do líquen 

escleroso para doença pré-invasiva (NIV DIFERENCIADA) ou francamente 

invasora 

O desenvolvimento de marcadores preditivos para distinguir qual dos 

casos de LE tem risco maior de progressão para o câncer de vulva, poderá 

reduzir a ocorrência desse evento. A análise da metilação do gene TIMP-2 

parece ser importante na identificação precoce das pacientes com alto risco 

para desenvolver câncer de vulva. 

Estudos moleculares futuros sobre metilação dos genes relacionados ao 

controle do ciclo celular e da matriz extracelular poderão ser úteis no 

seguimento de mulheres com LE vulvar. 
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7 – CONCLUSÕES 

Nesse estudo, verificou-se a presença de metilação dos genes P16INK4a 

(10/31) e TIMP-2 (21/29) em pacientes com liquen escleroso vulvar. 

A idade, doenças da tireóide (hipo/hipertireoidismo), o hábito de fumar, o 

uso de hormônio (contraceptivo oral/terapia hormonal) e a queixa de prurido 

vulvar, não tiveram relação com a ocorrência de metilação dos genes P16INK4a 

e TIMP-2, tanto quando os genes foram estudados de forma separada, quanto 

estudados de forma conjunta, sugerindo que esse processo pode ocorrer de 

forma independente das referidas variáveis. 

A significância estatística da ocorrência da metilação dos genes P16INK4a 

e TIMP-2 de forma simultânea, independente das referidas variáveis, em nove 

mulheres, sugere que elas apresentam maior risco de progressão do LE para a 

NIV diferenciada e ou câncer de vulva. 
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9 – ANEXOS 

Anexo 1 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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Anexo 2 

DADOS DAS AMOSTRAS 

Amostra Idade Tabagismo Doença 

da 

Tireóide 

Terapia 

Hormonal 

Prurido 

Vulvar 

Metilação 

P16INK4a 

Metilação 

TIMP-2 

1 70 Não Não Não Sim Negativa Positiva 

2 45 Sim Sim Não Sim Positiva Positiva 

3 64 Não Não Não Sim Negativa Negativa 

4 62 Não Sim Não Não Negativo NA 

5 65 Não Não Não Sim Positiva Positiva 

6 64 Não Sim Não Sim Negativa Positiva 

7 69 Não Não Não Sim Negativa NA 

8 82 Não Sim Não Sim Positiva Positiva 

9 70 Não Não Sim Sim Positiva Positiva 

10 54 Não Sim Não Sim Positiva Positiva 

11 74 Não Sim Não Sim Positiva Positiva 

12 67 Não Não Não Sim Negativa Positiva 

13 78 Não Sim Não Sim Positiva Positiva 

14 82 Não Sim Sim Sim Negativa Negativa 

15 77 Não Não Não Sim Positiva Positiva 

16 81 Não Não Não Sim Negativa Negativa 

17 61 Não Sim Não Sim Negativa Negativa 

18 63 Não Sim Não Sim NA Positiva 

19 66 Não Sim Sim Sim Positiva NA 

20 71 Não Sim Não Sim Negativa Positiva 

21 53 Não Não Não Sim Positiva Positiva 

22 65 Não Não Não Sim Negativa Positiva 
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Amostra Idade Tabagismo Doença 

da 

Tireóide 

Terapia 

Hormonal 

Prurido 

Vulvar 

Metilação 

P16INK4a 

Metilação 

TIMP-2 

23 38 Não Não Não Sim Negativa Negativa 

24 51 Não Não Não Sim Negativa Positiva 

25 56 Não Sim Não Sim Negativa Positiva 

26 66 Não Sim Não Sim Negativa Positiva 

27 77 Não Não Não Sim Negativa Positiva 

28 42 Não Não Não Sim Negativa Positiva 

29 48 Não Não Não Não Negativa Positiva 

30 52 Não Não Não Sim Negativa Negativa 

31 56 Não Não Não Sim Negativa Negativa 

32 46 Não Não Não Sim Negativa Negativa 

 

NA = Não Amplificado 
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Anexo 3 

TERMO DE CONSCIENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome do Estudo: Análise da metilação dos genes p16 e TIMP-2 em pacientes com 

líquen escleroso vulvar. 

Pesquisadores responsáveis: Isabel Cristina Chulvis do Val Guimarães e Lívia 

Fernandes Sampaio 

Instituição a que pertence o Pesquisador responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

Instituições envolvidas na pesquisa: Universidade Federal Fluminense e 

Laboratório de Expressão Gênica no Instituto de Biofísica Carlos Chagas 

Filho/UFRJ. 

Telefones para contato (21) 26299031 

Nome do voluntário 

Idade           anos                                      RG 

Prontuário: 

 

Está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa Análise da metilação dos 

genes p16 e TIMP-2 em pacientes com líquen escleroso vulvar, de 

responsabilidade do pesquisador Isabel Cristina Chulvis do Val Guimarães 

 

Está sendo informada sobre a realização neste serviço de um estudo que analisará os 

benefícios do tratamento e controle de uma doença, chamada líquen escleroso vulvar, 

a fim de diminuir a chance de surgimento do câncer de vulva. 

É portadora de líquen escleroso vulvar, mantendo controle clínico no ambulatório de 

Patologia Vulvar do Hospital Universitário Antônio Pedro, já que essa doença tem 

caráter crônico, diminuindo, assim, a chance de surgir câncer de vulva. 

O tratamento da doença é por tempo indeterminado, porém o tempo da 
pesquisa será em torno de um ano. O controle da doença será feito através de 
visitas periódicas ao hospital (3/3 meses, 6/6 meses ou de acordo com a 
necessidade clínica), não diferindo da rotina do serviço, em que o médico fará 
um exame clínico vulvar.  
Será submetida à biópsia vulvar (retirar um pequeno pedaço sob anestesia 
local) para comprovação diagnóstica e que também servirá para o estudo, e 
nova biópsia após um ano de tratamento com objetivo comparativo. Só será 
realizada mais alguma biópsia em caso de mudança do aspecto da doença 
com finalidade de diagnosticar outra patologia. 
Qualquer dúvida com relação ao estudo ou a nossa participação nele deverá 
ser esclarecida, quando for necessário, no telefone acima com o médico 
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responsável pela pesquisa, ou ainda poderá recorrer ao Comitê de Ética em 
Pesquisa, caso eu tenha queixas relacionadas ao contato com o responsável 
pelo estudo. Se por algum motivo decidir deixar de participar da pesquisa, a 
qualquer tempo isso poderá ser feito, sem prejuízo para o seu atendimento, 
tratamento e acompanhamento pela equipe especializada. O sigilo e o caráter 
confidencial das informações serão mantidos, zelando pela privacidade da 
paciente, garantindo que a identificação da mesma não será exposta nas 
conclusões ou publicações futuras. 

 

 

Eu, ______________________________________________________, RG                                

declaro ter sido informado e 

 

(  )concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa 

descrito. 

(  ) não concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa 

descrito. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome e assinatura do paciente                  

 

 

--------------------------------------           ----------------------------------------------- 

Testemunha                                          Testemunha 
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Anexo 4 

TÉCNICA DE EXTRAÇÃO DO DNA     

1. Obter o material por meio da biópsia (nos casos de líquen escleroso). 

2. Colocar o material de biópsia no tubo de eppendorf de 1,5 mL contendo 

500 µL de tampão de lise (SEB) e 15 µL de 10 mg/mL de proteinase K. 

3. Incubar 2 horas a 56 ºC. 

4. Adicionar 500 µL de fenol:clorofórmio isoamílico, agitar o tubo 1 minuto. 

5. Centrifugar 8000 rpm por 5 minutos. 

6. Retirar a fase aquosa (2x 180 µL) com tip de barreira e transferir para 

outro tubo previamente marcado. 

7. Adicionar 15 µL de 5M NaCl e 1000 µL de etanol 95%, misturar por 

inversão. 

8. Incubar a -20 ºC por no mínimo 1 hora. 

9. Centrifugar 20 min, 8000rpm. 

10. Retirar o sobrenadante por sucção. Geralmente não se vê nada. 

11. Secar, deixando os tubos abertos. 

12. Ressuspender o DNA em 26 µL de água. 

13. Retirar 1 µL para PCR (volume final de 12 µL). 

 

Tampão de Lise:   

1M Tris-HCl pH 7.5   120 µL 10 mM 

0.5M EDTA 240 µL 10 mM 

5M NaCl 24 µL 10 mM 

10 % SDS 2.4 mL 2 % 

H2O para volume final 12 mL  

Preparo da proteinase K a 10 mg/mL, guardada a -20o C, concentração final 

em 500 µL -0,3 mg/mL)   

Tampão Tris-HCl pH 7.5 10 mM 

NaCl 100 mM 

Glicerol   10 % 
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Anexo 5 

MISTURA DE REAÇÃO PARA PCR DO GENE P53    

 1 X 

H2O 35,4 

10X PCR buffer (solução) 5 µL 

25 mM MgCl2 3 µL 

    25 mM dNTPs 0,4 µL 

10 µM Primer direto 1 µL 

10 µM Primer reverso 1 µL 

5U/ µL Taq – Promega 0,2 µL 

    Volume final 46 µL 
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Anexo 6 

SEQUÊNCIA DE NUCLEOTÍDEOS (PRIMER) PARA AMPLIFICAÇÃO DO 

EXON 5 DO GENE p53     

 

Exon 5   

 

Direto 5’ GCA ACC AGC CCT GTC GTG TCT CCA 3’   

 

Reverso 5’ GGA ATT CTG TTC ACT TGT GCC CTG ACT TTC AAC 3’   
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Anexo 7 

TÉCNICA DO BISSULFITO PARA METILAÇÃO     

DIA 1:  

1. Usar de 1 a 10 µg de DNA em 50µL de H2O. 

2. Adicionar 5,7 µL de NaOH 2M e incubar 37 ºC por 10 minutos. 

3. Após incubação adicionar 30 µL de Hidroquinona e 520 µL de bissulfito 

de sódio. 

4. Incubar 50 ºC por 16 horas. 

   

DIA 2:  

1. Colocar água para aquecer em 70 ºC. 

2. Montar o manifold kit Wizard DNA Clean-Up System (Promega). 

3. Adicionar 1mL de guanidina (kit) na amostra modificada e aplicar na 

coluna. 

4. Ligar o vácuo até secar a coluna. 

5. Lavar a coluna com 2 mL de isopropanol 80%. 

6. Desligar o vácuo e transferir a coluna para os tubos novos. 

7. Adicionar 50 µL de água aquecida. 

8. Centrifugar 5 minutos 10000 rpm. 

9. Após centrifugar, adicionar 5,7 µL 3M NaOH e incubar 5 minutos a 

temperatura ambiente. 
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10. Precipitar o DNA com: 1 µL de glicogênio, 17 µL de acetato de amônia 

7,5 M, 420 µL de etanol 100%. 

11. Deixar overnight a -20 ºC. 

 

DIA 3: 

1. Centrifugar 15 minutos, 15000 rpm. 

2. Jogar o sobrenadante fora e lavar o pellet com 150 µL de etanol 80%. 

3. Centrifugar 15 minutos 15000 rpm. 

4. Jogar fora o sobrenadante. 

5. Secar o pellet a temperatura ambiente. 

6. Ressuspender em 28 µL de H2O. 
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Anexo 8 

SEQUÊNCIA DE NUCLEOTÍDEOS (PRIMER) DO GENE P16INK4a    

      

 

P16INK4a metilado    

 

Direto 5’ TTATTAGAGGGTGGGGCGGATCGC 3’   

Reverso 5’ ACCCCGAACCGCGACCGTAA 3’    

 

 

P16INK4a não metilado   

 

Direto 5’ TTATTAGAGGGTGGGGTGGATTGT 3’   

Reverso 5’ CAACCCCAAACCACAACCATAA 3’ 
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Anexo 9 

SEQUÊNCIA DE NUCLEOTÍDEOS (PRIMER) DO GENE TIMP-2 

 

 

TIMP-2 metilado 

 

Direto 5'-AAT AAA ATT GCG GTT CGG TTT AAG TTC-3' 

Reverso 5'-CTC TCC TCT TTA TCT CGA AAA CGC G-3'   

 

TIMP-2 não metilado 

 

Direto 5'-GTA ATA AAA TTG TGG TTT GGT TTA AGT TT-3' 

Reverso 5'-TTC TCT CCT CTT TAT CTC AAA AAC ACA-3' 
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Anexo 10 

TÉCNICA DA CORRIDA DO GEL DE POLIACRILAMIDA     

 

 

Para corrida em cuba pequena:   

1. TBE 1x no total de 650 mL de tampão 

2. Diluir 65 mL de TBE 10x para  650 mL de H2O 

3. Corrida em 86 V em TBE 1x    

 

Preenchimento dos slots (espaços):  

Preparo da amostra: 3 µL de tampão da amostra + 10 µL da amostra (produto 

da PCR)    

 

 

Tampão de amostra:  

FICOLL 30% 

EDTA 0,35 M 

Azul de Bromofenol 0,05% 

 

 

 

Total de 5ml                        

Acri-Bis (30:0.8) 1,66 mL 

TBE 5x 1 mL 

H2O 2,22 mL 

AMP 10% 120 µL 

TEMED 1,33 µL 
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Anexo 11 

TÉCNICA DA COLORAÇÃO PELA PRATA DO GEL DE POLIACRILAMIDA      

 

Primeira etapa   

1. Colocar 5 mL de etanol, 500 uL de ácido acético glacial e água até a 

marca de 50 mL. 

2. Colocar a solução em pirex seguido da adição do gel. 

3. Agitar 10 minutos. 

4. Retirar a solução fixadora. 

 

Segunda etapa    

1. Colocar nitrato de prata: 0,1 g em 50 mL de água. 

2. Misturar e colocar sobre o gel no pirex. 

3. Agitar por 10 minutos. 

4. Retirar a solução de prata. 

5. Lavar o gel com 50 mL de água em duas vezes. 

 

Terceira etapa   

1. Colocar em copo graduado marcado 50 mL da solução de 3% de NaOH. 

2. Adicionar 500 µL de formaldeido. 

3. Misturar e colocar sobre o gel. 

4. Agitar suavemente até a coloração satisfatória das bandas. 

5. Retirar a solução e recolocar o gel na solução fixadora. 
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Anexo 12 

TÉCNICA DE SECAGEM DO GEL DE POLIACRILAMIDA     

 

1. Colocar o gel em solução contendo 65 mL de metanol, 0,5 mL de 

glicerol e água para volume final de 100 mL. 

 

2. Descartar a solução e colocar o gel em papel celofane previamente 

tratado com a solução secante. 
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ANEXO 13 

SUBMISSÃO DO ARTIGO DA TESE  PARA PERIÓDICO MÉDICO 
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10 – ICONOGRAFIA 

 

Figura 9: Gel de Policramida do gene p16INK4a. Análise da metilação do 

DNA pelo PCR. Os números designam as pacientes estudadas; (M) usado 

para os metilados e (U) usado para os não metilados. DNA é o tamanho 

do marcador (padrão do peso molecular). 

 

 

Figura 10: Gel de Policramida do gene p16INK4a. Análise da metilação do 

DNA pelo PCR. Os números designam as pacientes estudadas; (M) usado 

para os metilados e (U) usado para os não metilados. DNA é o tamanho 

do marcador (padrão do peso molecular). 

 

 

Figura 11: Gel de Policramida do gene TIMP-2. Análise da metilação do 

DNA pelo PCR. Os números designam as pacientes estudadas; (M) usado 

para os metilados e (U) usado para os não metilados. DNA é o tamanho 

do marcador (padrão do peso molecular). 

 



137 
 

 

Figura 12: Gel de Policramida do gene TIMP-2. Análise da metilação do 

DNA pelo PCR. Os números designam as pacientes estudadas; (M) usado 

para os metilados e (U) usado para os não metilados. DNA é o tamanho 

do marcador (padrão do peso molecular). 

 

 


