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RESUMO
O carcinoma de células escamosas (CCE) é o tumor maligno mais frequente que
afeta a boca. O gene TP53 é caracterizado como um supressor de tumor que
codifica uma proteína nuclear de mesmo nome, p53. Apresenta-se como o gene
mais comumente mutado nos CCE na região de cabeça e pescoço. Polimorfismos
associados ao gene TP53 têm sido relacionados com um maior risco de
desenvolvimento de neoplasias malignas. O polimorfismo PIN3 e Arg/Pro estão
relacionados com funções biológicas importantes da proteína p53. A inativação da
p53 também está associada ao gene MDM2, que além disso regula outros pontos de
sua via de ação. O aumento de mdm2 está associado a um grande número de
tumores. Recentemente, descreveu-se um polimorfismo (SNP309) na região
promotora do gene MDM2, que aumenta a sua expressão, podendo contribuir para o
desenvolvimento de tumores, mesmo na ausência de alterações em TP53. O
presente trabalho teve o objetivo de avaliar a expressão das proteínas p53 e mdm2
em CCE de boca e verificar se os genes que codificam tais proteínas apresentam
polimorfismos específicos nos indivíduos com esse tipo de tumor. Foi realizado um
estudo prospectivo com pacientes com CCE em língua e assoalho, no Instituto
Nacional de Câncer. De cada paciente foram coletadas amostras de tecido tumoral
(n = 82) e/ou sangue periférico (n = 78) para análises moleculares. Foi incluído no
estudo um grupo controle (n =224) que foi utilizado para estabelecer comparações
com os polimorfismos. Na análise histopatológica foi adotada a classificação de
gradação da OMS e avaliação histopatológica de risco (AHR) proposta por
Brandwein-Gensler. Para o estudo imuno-histoquímico da proteína p53, foram
utilizados os anticorpos DO-7 e PAb-240, e o IB-10 para mdm2. A quantificação da
imunopositividade foi feita por análise digital de imagens. Para a análise dos
polimorfismos Arg/Pro e SNP 309 foi utilizada a técnica de PCR em tempo real e
PCR convencional para o polimorfismo PIN3. A população do estudo foi composta
em sua maioria por homens, com idade média de 59 anos, tabagistas e etilistas. O
estadiamento clínico mais encontrado foi o II e o patológico o IV. Na análise
histopatológica, em relação à diferenciação, predominou o padrão moderadamente
diferenciado, e na avaliação AHR os pacientes foram predominantemente
classificados em alto risco. Observou-se imunoexpressão em 45% dos casos para o
DO-7, 39% para o PAb-240 e 77% para o IB-10. Foi constatada associação entre as
expressões do DO-7 e IB-10. A análise de Kaplan-Meier definiu os seguintes fatores
como associados à sobrevida total: infiltrado inflamatório, invasão perineural e
aumento da expressão da proteína mdm2. A expressão de p53 (clone DO-7) teve
relação com o polimorfismo PIN3, enquanto o PAb-240 com o Arg/Pro. O
polimorfismo de PIN3 foi associado a um maior desenvolvimento de CCE em língua
e assoalho (p< 0,0001). A combinação dos polimorfismos PIN3 e SNP309
demonstraram um aumento no risco de apresentar esses tumores (p< 0,0001). Esse
estudo apresentou informações relevantes na participação dos genes TP53 e MDM2
na carcinogênese bucal, dados que poderão contribuir na determinação do
prognóstico e risco de desenvolvimento do CCE da boca.
Palavras Chaves: carcinoma de células escamosas, câncer da boca, gene TP53,
proteína supressora de tumor p53, gene MDM2, proteína mdm2, polimorfismos,
imuno-histoquímica, reação em cadeia da polimerase, análise de sequência com
séries de oligonucleotídeos, técnicas de diagnóstico molecular

ABSTRACT
Squamous cell carcinoma (SCC) is the most frequent malignant tumor that affects
the mouth. TP53 is characterized as a tumor suppressor gene that encodes a
nuclear protein called p53. It is the most commonly mutated gene in head and neck
SCC. Polymorphisms associated with TP53 gene have been linked to an increased
risk of malignancies. PIN3 and Arg/Pro polymorphisms are related to important
biological functions of p53. Inactivation of p53 is associated with MDM2 gene as well
and this gene also regulates other points in its action pathway. Increases in mdm2
are associated with a large number of tumors. Recently, a polymorphism (SNP309)
which increases MDM2 expression has been described in the promoter region of the
gene. This may contribute to the development of tumors, even in the absence of
TP53 alterations. This study aimed to evaluate p53 and mdm2 expression in SCC of
the tongue and floor of mouth and also observe if the genes encoding these proteins
have specific polymorphisms in individuals with this type of tumor. A prospective
study with patients presenting SCC of the tongue and floor of mouth was conducted
at the National Cancer Institute (INCA). For each patient, samples of tumoral tissue
(n = 82) and/or peripheral blood (n= 78) were collected for molecular analysis. A
control group ((n= 224) was included in the study to establish comparisons with
studied polymorphisms. For histopathological analysis, the WHO grading system and
Histological Risk Assessment (HRA) proposed by Brandwein-Gensler were
employed. Antibodies DO-7 and PAb-240 were used for immunohistochemical study
of p53 protein, and IB-10 for mdm2 expression. Quantification of the proteins
expression was performed through digital image analysis. For Arg/Pro and SNP 309
polymorphisms analysis real-time PCR was the technique chosen, while conventional
PCR was used for PIN3 polymorphism. The study population was composed mostly
by males, with a mean age of 59 years old who smoke and drink. Most common
clinical stage was stage II, while pathologic stage IV prevailed. Moderately
differentiated tumors were the most common and patients were predominantly
classified as high risk by HRA. Immunoreactivity was observed in 45% of cases for
DO-7, 39% for PAb-240 and 77% for IB-10. An association between DO-7 and IB-10
expressions was detected. The Kaplan-Meier analysis identified the following factors
as being associated with overall survival: lymphocytic infiltrate, perineural invasion
and mdm2 high expression. p53 expression (DO-7 clone) was related to
polymorphism PIN3, while PAb 240 showed an association with Arg/Pro
polymorphism. PIN3 polymorphism was associated with an increased development of
SCC in the tongue and floor of mouth (p <0.0001). The combination of PIN3 and
SNP309 polymorphisms showed an increased risk for these tumors (p <0.0001). This
study has provided relevant information relating to the involvement of MDM2 and
TP53 genes in oral carcinogenesis. These data may help determining the prognosis
and risk of developing SCC of the mouth.
Keywords: squamous cell carcinoma, mouth cancer, TP53, tumor suppressor
protein p53, MDM2 gene, mdm2 protein, polymorphisms, immunohistochemistry,
polymerase chain reaction, oligonucleotide array sequence analysis, molecular
diagnostic techniques
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"A leitura do mundo precede a leitura da palavra."
(Paulo Freire)

1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O câncer de boca e de orofaringe ocupa o 11º lugar entre os tipos de câncer
mais comuns em todo o mundo, sendo que o Brasil possui uma das mais altas
incidências (WHO/NMH/HPR/ORH, 2005). Em 2012, esperam-se 14.170 casos de
câncer de boca no Brasil, sendo que deste total 9.990 casos corresponderão ao
sexo masculino e 4.180 ao sexo feminino (INCA, 2011). O câncer de boca no Brasil
é o 5º tipo de neoplasia maligna mais comum entre os homens e mesmo não
estando entre a lista dos dez mais comuns entre mulheres (INCA, 2011), vem
apresentando aumento nas taxas de incidência (GIROD et al., 2009).
Dentre as neoplasias malignas de boca, o carcinoma de células escamosas
(CCE) apresenta-se como o mais frequente, representando cerca de 90 a 95% dos
casos (MUSCAT et al., 1996). Em geral, o paciente com CCE de boca é do sexo
masculino, apresenta baixa renda e tem história de tabagismo e consumo de
bebidas alcoólicas (DAHER et al., 2008). No entanto, este perfil vem sofrendo
modificações devido ao aumento da incidência da doença em jovens, em pacientes
que nunca fumaram ou fizeram uso de bebidas alcoólicas, e pelo aumento crescente
de casos em mulheres (LIU et al., 2007).
O carcinoma de células escamosas em língua é o mais comum câncer
diagnosticado na cavidade bucal, (NEVILLE & DAY, 2002) possuindo alta frequência
de metástase regional, pior prognóstico e conta com as piores taxas de sobrevida.
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(GERVÁSIO et al., 2001; VARTANIAN et al., 2004; CHOI et al., 2006; BELLO et al.,
2010).
Há muitos anos, o sistema de estadiamento clínico de tumores TNM tem sido
o padrão de classificação adotado para caracterizar os tumores, propor a terapia
mais adequada e, assim, estimar a sobrevida dos pacientes. As informações obtidas
através do exame clínico e de imagem são utilizadas para estabelecer o estádio
clínico (cTNM). Caso o paciente seja submetido à ressecção cirúrgica, determina-se
o estádio patológico (pTNM) através do exame histopatológico do tumor e/ou dos
linfonodos regionais, auxiliando na seleção da terapia adjuvante pós-operatória e na
estimativa do prognóstico. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004; HONORATO et al.,
2009; BRANDWEIN-GENSLER et al., 2010).
O carcinoma de células escamosas resulta do acúmulo de alterações
genéticas heterogêneas ocorridas em diferentes etapas na diferenciação das células
escamosas. Essas alterações aumentam progressivamente a habilidade das células
transformadas a proliferarem e invadirem. A heterogeneidade dessas alterações
genéticas explica porque tumores com a mesma localização e estágio clínico
frequentemente apresentam diferenças de evolução e tratamento. O carcinoma de
células escamosas de boca permanece como uma das neoplasias malignas de mais
difícil controle local pela sua alta capacidade de invasão local e disseminação
cervical. (OLIVEIRA &. RIBEIRO-SILVA, 2011).
O comportamento do CCEB, somente com os parâmetros clínicos e
histopatológicos, mostra-se de difícil previsão. Por essa razão, apesar dos avanços
nas estratégias terapêuticas, a taxa de sobrevida dos pacientes com CCEB
permanece pobre. As discrepâncias de informações das alterações moleculares
presentes no CCEB, relatadas na literatura, como na revisão de OLIVEIRA &.
RIBEIRO-SILVA, em 2011, ressalta a necessidade da identificação e padronização
de biomarcadores moleculares que possam determinar os casos de CCEB com pior
prognóstico. Ainda, essa revisão esclarece que biomarcadores específicos
vinculados à progressão do tumor em associação com os dados clínico-patológicos
poderão gerar novos e individualizados alvos terapêuticos. Dentre as diferentes
proteínas analisadas imuno-histoquimicamente, o receptor do fator de crescimento
epidérmico (EGFR), p53 e metaloproteiases (MMPs) têm demonstrado potencial
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como possíveis biomarcadores preditivos de prognóstico em CCEB (OLIVEIRA &.
RIBEIRO-SILVA, 2011).
O gene supressor de tumor TP53, descrito primeiramente em 1979, codifica
uma proteína denominada p53, que age como fator de transcrição com importantes
funções na regulação do ciclo celular e indução da apoptose, em decorrência do
dano ao DNA. Em sua forma selvagem, a p53 apresenta uma meia vida curta,
mensurada em minutos, sendo de difícil detecção nos tecidos normais. (NYLANDER
et al., 2000). Mutações no gene TP53 podem alterar a função da proteína codificada,
acarretando um aumento na sua meia-vida biológica (normalmente curta), podendo
assim ser identificada pela técnica da imuno-histoquímica (GASCO & CROOK,
2003).
Atualmente, cerca de 200 polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs,
variações germinativas) foram identificados no gene TP53, no entanto, em oposição
as mutações que estão associadas ao desenvolvimento das neoplasias malignas, a
maioria destes SNPs em TP53 não apresentam efeitos biológicos na função da
proteína p53 e são consideradas fenotipicamente silenciosas (WHIBLEY et al., 2009;
SOUSSI et al., 2006). Sendo assim, devido à importância da função de p53 na
supressão tumoral, os polimorfismos que alteram a função de p53 podem afetar
também o risco, progressão e a resposta ao tratamento de diversas neoplasias
malignas.
Aproximadamente 90% dos polimorfismos associados ao gene TP53, ocorrem
em regiões não codificantes, os introns. Dentre os polimorfismos localizados em
regiões intrônicas, uma inserção de 16 pb localizado no intron 3 tem sido alvo de
investigações populacionais associadas a uma maior susceptibilidade ao câncer
(MARCEL et al., 2009; COSTA et al., 2008; MITRA et al., 2005). Especula-se que a
proximidade desta variante com o polimorfismo do exon 4 pode explicar a
associação deste alelo com o risco de câncer (DUMONT et al. 2003).
Em um estudo funcional conduzido por GEMIGNANI et al. (2004) foi
demonstrado que essa inserção alélica de 16 pb foi associada com menor nível de
transcrição do gene TP53 em linhagens celulares, sugerindo que este polimorfismo
provoca uma alteração no processamento do RNA mensageiro (mRNA), fornecendo
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assim uma possível base molecular para um aumento no risco do desenvolvimento
do câncer. Em contrapartida, em um estudo realizado em pacientes com câncer de
próstata, não foi verificado associação entre o genótipo com o polimorfismo PIN3 e a
expressão de RNAm no gene TP53. (WOELFELSCHNEIDER et al., 2008).
Evidências recentes sugerem, que a inserção rica em guanina (G), altere a topologia
do RNAm formando uma estrutura de G-quadruplex que impede o splicing do intron
2 durante o processamento, criando assim, uma isoforma de p53 com alteração na
sua região N-terminal com ausência dos resíduos de ligação à proteína mdm2
(MARCEL et al., 2011). A maioria dos trabalhos realizados com esse polimorfismo
faz associação com neoplasias malignas, no entanto, foi encontrado apenas um
relato que fez associação deste polimorfismo com tumores localizados em boca.
O polimorfismo do exon 4 do gene TP53 localizado no codon 72, codifica ou
arginina (Arg) ou prolina (Pro) na proteína p53 (HARRIS et al., 1986).
Indiscutivelmente é o polimorfismo no gene TP53 mais comumente estudado.
(NACCARATI et al., 2012; WHIBLEY et al., 2009; HRSTKA et al., 2009). Diferentes
habilidades relacionadas à indução do bloqueio do ciclo celular, reparo do DNA,
senescência, ativação da apoptose e da supressão do crescimento de células
transformadas têm sido observadas na função da proteína p53 quando codificada
por esses alelos (ZHU et al., 2010; DENISOV et al. 2009; SIDDIQUE &
SABAPATHY, 2006). Acredita-se que essas variações alteram a estrutura e a função
da proteína p53. (WHIBLEY et al., 2009) Por exemplo, o alelo Pro (C) apresenta
uma capacidade mais elevada de bloquear o ciclo celular (FRANK et al, 2011), e
induzir o reparo do DNA (SIDDIQUE & SABAPATHY, 2006) quando comparado ao
alelo Arg (G). Em contraste, o alelo Arg induz a apoptose com maior de forma mais
eficiente e com maior velocidade (JEONG et al., 2010; THOMAS et al., 2009;
DUMONT et al., 2003; PIM & BANKS, 2004). No entanto, essa pronunciada
capacidade apoptótica não confere proteção em relação ao desenvolvimento do
câncer (ZHU et al., 2010).
Vários são os genes associados à regulação das funções da proteína
codificada pelo gene TP53. O proto-oncogene MDM2 apresenta importante função
por transcrever a proteína de mesmo nome que se liga região N-terminal da proteína
p53, bloqueando sua atividade de transcrição. Apresenta-se localizado no braço
longo do cromossomo 12 (12q13-14) sendo constituído por 12 exons intercalados
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por 11 introns (TU et al. 2008). Esse gene codifica uma ubiquitinina ligase
denominada mdm2 que desempenha importante papel na regulação da proteína
p53. Esta proteína atua como regulador dos níveis da proteína p53 em células com
ausência de estresse genotóxico, atuando como um regulador negativo da
expressão da proteína p53. A transcrição de mdm2 é ativada pela p53 e, após essa
ativação, a proteína codificada interage especificamente com a p53 através do seu
domínio N-terminal. Essa interação inibe a atividade da molécula p53 como fator de
transcrição (MOMAND et al., 1992). Uma vez ligada, a proteína mdm2 promove a
rápida

degradação

da

proteína

p53

por

ubiquitinização

via

proteossoma

(NYLANDER et al., 2000).
A expressão aumentada da proteína mdm2 pode impedir a parada no ciclo
celular e apoptose induzidas por mecanismos associados à ativação e inibição da
proteína p53. Sendo assim, o aumento da expressão de MDM2 parece atuar como
um oncogene em humanos (BOND et al., 2004; NYLANDER et al., 2000; OLINER et
al.,1992). O aumento da proteína mdm2 está intimamente relacionado com a
atividade supressora da molécula p53 (MENDRYSA, et al. 2003). No entanto,
evidências

recentes sugerem

que

essa

molécula

podem atuar por vias

independentes da interação com a proteína p53 (GAJJAR et al., 2012).
No ano de 2004, foi identificada uma variante polimórfica na posição 309 do
gene MDM2, que leva à produção de altos níveis da proteína mdm2. O SNP309 é
caracterizado por uma transversão em timina (T) para guanina (G) ocorrendo na
região promotora do gene situada no primeiro intron. A presença deste polimorfismo
nesta região leva a criação de um sítio com quatro vezes mais afinidade para a
ligação da proteína SP1, um fator de transcrição que regula níveis do RNA, bem
como da proteína mdm2. Os altos níveis de mdm2 em células contendo o SNP309
produzem consequências funcionais. As células com o genótipo G/G apresentam
menores taxas de apoptose e menores níveis de RNA mensageiro (RNAm) de
genes regulados por p53 em resposta ao dano do DNA quando comparadas a
células com o fenótipo comum T/T. O aumento dos níveis da proteína p53 após o
dano no DNA é atenuado em células apresentando o polimorfismo, sendo
observados aumentos de duas a três vezes, enquanto que em células T/T, os níveis
de p53 aumentam de cinco a 14 vezes sob condições de estresse. Assim, uma alta
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porcentagem de células sob estresse irão perpetuar e se propagar se estas forem
portadores de SNP309 (BOND et al., 2004).
Diferentes técnicas são empregadas na análise molecular dos genes TP53 e
MDM2. A análise molecular, utilizada para determinar mutações no gene TP53,
normalmente é realizada por amplificação da região alvo pela PCR e posterior
sequenciamento (NYLANDER et al. 2000). Novas metodologias, como a PCR em
tempo real vem sendo utilizada em diversos estudos moleculares com alta
sensibilidade e especificidade na capacidade de discriminação alélica (BUSTIN et al,
2009).
Para análise da expressão das proteínas nos tecidos a técnica imunohistoquímica é a mais empregada. Esta técnica permite, através da interação
antígeno-anticorpo, a identificação de proteínas nos tecidos.
Nas últimas décadas, anticorpos direcionados a diferentes domínios da
proteína p53 têm sido desenvolvidos reconhecendo principalmente epítopos
localizados na região amino terminal (N-terminal). Anticorpos como o clone DO-7 é
capaz de se ligar na sua conformação nativa e mutada, enquanto outros, como o
PAb-240, somente reagem com a p53 mutante cuja estrutura proteica está
funcionalmente alterada (VOJTĚŠEK et al., 1992; GANNON et al., 1990).
Trabalhos realizados por JAYASURYA et al., (2005) e SATHYAN et al.,
(2006) utilizando os clones DO-7 e PAb-240 verificaram associação significativa
entre a expressão desses marcadores com piores índices de sobrevida nos tumores
localizados em boca. Diferentemente, GONZALES-MOLES et al. (2001) e CASADO
et al., (2002) não estabeleceram, em seus respectivos estudos, esse tipo de
interação. Correlações da expressão de mdm2 em carcinomas de boca e sua
associação com os com os dados demográficos, clínicos, histopatológicos e fatores
prognósticos têm sido realizados com menor frequência (REGEZI et al., 1999;
YANAMOTO et al. 2002). Alguns relatos correlacionaram expressão de mdm2 com
pior prognóstico (VLATKOVIC et al. 2011).
Até o momento, não existem estudos conclusivos envolvendo a análise dos
polimorfismos associados ao gene TP53 (exon 4 Arg/Pro e PIN3) e MDM2 (SNP
309) nos CCE de boca. Além disso, verifica-se a importância da avaliação da
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imunoexpressão das proteínas p53 (clones DO-7 e PAb-240) e mdm2 (clone IB-10)
em CCEB e da correlação dessa expressão protéica com as variantes germinativas
associadas a esses genes. Deve-se considerar que estas alterações variam em
relação aos parâmetros sócio-demográficos e clínico-patológicos, tornando o estudo
desses eventos moleculares indispensável para determinar a real participação
desses genes no processo da carcinogênese bucal, em última análise estimar seu
papel na população estudada.

Diante deste cenário foram formuladas as seguintes hipóteses:
1. Há uma maior frequência de polimorfismos associados ao gene TP53
(Arg/Pro e PIN3) e ao gene MDM2 (SNP 309) em pacientes com CCE
localizados em língua e assoalho comparado à pacientes sem câncer.

2. A presença dos polimorfismos no gene TP53 (Arg72/Pro ou PIN3) e no gene
MDM2 (SNP 309) aumenta o risco de desenvolvimento do câncer de boca.

3. A presença combinada dos polimorfismos nos genes TP53 e MDM2
(SNP309) está relacionada a um maior risco de desenvolvimento de CCE de
boca localizados em língua e assoalho.

4. Há correlação da imunomarcação das proteínas p53 (clones DO-7 e PAb-240)
e mdm-2 (IB-10) com a presença dos polimorfismos nos genes investigados.

5. Há correlação da imunomarcação entre a expressão das proteínas p53
(clones DO-7 e PAb-240) e mdm-2 (IB-10) em CCE localizados em língua e
assoalho.
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6. A presença e o padrão da imunomarcação das proteínas p53 (clones DO-7 e
PAb-240) e mdm-2 (IB-10) em CCE de boca variam de acordo com os dados
sócio-demográficos, clínico-patológicos e fatores prognósticos.

7. A presença dos polimorfismos no gene TP53 (Arg72 Pro ou PIN3) e no gene
MDM2 (SNP 309) em CCE de boca variam de acordo com os dados sóciodemográficos, clínico-patológicos e fatores prognósticos.

"Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não
aprendo nem ensino".
(Paulo Freire)

2. OBJETIVOS

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a presença e a frequência dos polimorfismos nos genes TP53
(Arg/Pro e PIN3) e MDM2 (SNP309) e identificar alterações na expressão das
proteínas p53 e mdm2 em pacientes com carcinomas de células escamosas de
boca.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Avaliar a imunoexpressão das proteínas p53 (clones DO-7 e PAb-240) e
mdm2 (clone IB-10) e investigar a correlação entre elas em CCEB;
2. Investigar a correlação da imunomarcação das proteínas p53 (clones DO-7 e
PAb-240) e mdm2 com os dados sócio-demográficos, clínico-patológicos e
fatores prognósticos da população de estudo;
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3. Comparar a frequência dos polimorfismos do gene TP53 localizado no exon 4
(Arg/Pro) e intron 3 (PIN3), e do gene MDM2 (SNP 309) no grupo de
pacientes com CCE localizados em língua e assoalho e no grupo de
indivíduos sem câncer;
4. Investigar a correlação dos polimorfismos nos genes TP53 e MDM2 com os
dados sócio-demográficos, clínico-patológicos e fatores prognósticos da
população de estudo;
5. Investigar a correlação da imunomarcação da proteína p53 (clones DO-7 e
PAb-240) com os polimorfismos (Arg/Pro e PIN 3) do gene TP53.
6. Investigar a correlação da imunomarcação da proteína mdm2 (clone IB-10)
com a presença das variantes polimórficas do gene MDM2.

"É preciso ousar para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional. Não deixe que o
medo do difícil paralise você".
(Paulo Freire)

3. MATERIAL E MÉTODOS

3. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o Programa
de Pós-Graduação em Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
Fluminense - UFF, Niterói, RJ e o Instituto Nacional de Câncer - INCA (Divisão de
Patologia e Setor de Cabeça e Pescoço), Rio de Janeiro, RJ.
O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital do Câncer do Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro RJ, sob o registro CEP 54/09 (Anexo 1).

3.1 POPULAÇÃO DE ESTUDO – GRUPO CASO

A população de estudo instituída neste trabalho foi composta por pacientes
diagnosticados com carcinomas de células escamosas primários localizados em
língua e assoalho bucal, que foram selecionados de forma prospectiva no Serviço de
Cabeça e Pescoço do Instituto Nacional do Câncer - INCA no período compreendido
entre julho de 2007 a maio de 2010. Dos prontuários clínicos foram coletadas
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informações sócio-demográficas referentes ao paciente, como sexo, cor da pele,
idade, tipo de tratamento e fatores de risco, como tabagismo e etilismo (Tabela 1).
A partir dos registros e dos laudos histopatológicos foram coletados os dados
clínico-patológicos,

como

a

localização

anatômica,

estadiamento

clínico,

estadiamento patológico e tratamento, bem como informações prognósticas, como
data e local da recorrência (quando presente), data do último acompanhamento ou
data do óbito, de todos os pacientes (Tabela 1) e inseridos em ficha de coleta de
dados (Apêndice 1). As especificações sobre o cTNM e pTNM encontram-se
descritas no apêndice 2.
Tabela 1: Dados Coletados.

Dados Sócio-Demográficos

Idade do paciente ao diagnóstico
Sexo do paciente
Cor da pele (Branca, Parda e Negra)
Tabagismo
Etilismo

Dados Clínicos

Localização anatômica
cTNM - Estádio
Tratamento e data do tratamento

Dados Histopatológicos
(macroscópicos e microscópicos)

pTNM - Estádio
Espessura
Localização do tumor na macroscopia
Margens cirúrgicas
Gradação Histopatológica*

Dados de Acompanhamento

Data e local da recorrência (quando
presente)
Data do último acompanhamento
Data do óbito
* Dados analisados de acordo com os critérios propostos pela OMS (2005)
cTNM - TNM clínico; pTNM - TNM patológico

3.1.1 Critérios de Inclusão
Os critérios de inclusão do paciente ao estudo foram estabelecidos a partir
das características listadas a seguir:
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 Pacientes adultos com idade superior a 45 anos apresentando tumor primário
de língua e/ou assoalho com diagnóstico de CCE confirmado por exame
anátomo-patológico;
 Quantidade de material (sangue periférico e tecido fixado em formol e incluído
em

parafina)

suficiente

para

as

análises

histopatológicas,

imuno-

histoquímicas e moleculares;
 Tratamento cirúrgico, com esvaziamento cervical;
 Presença de margens livres de tumor.

3.1.2 Critérios de Exclusão
Os critérios de exclusão foram estabelecidos através das seguintes
características:
 Radioterapia prévia ou exclusiva;
 Presença de metástases à distância;
 Ausência de informações clínico-patológicas analisadas.
Desta forma, foram selecionados os pacientes que cumprissem os critérios de
inclusão e exclusão.
Os pacientes somente foram incluídos no estudo, após consentimento livre e
esclarecido de sua participação e contribuição com a pesquisa (Anexo 2). De cada
paciente foram coletadas amostras de tecido tumoral e/ou de sangue periférico para
análises moleculares.
A coleta do sangue periférico foi realizada com apoio do Banco Nacional de
tumores (BNT), INCA. O sangue coletado e processado pelo BNT foi utilizado nas
análises moleculares desse estudo. Os espécimes incluídos em parafina utilizados
no diagnóstico histopatológico de rotina foram usados para análises histopatológicas
e imuno-histoquímicas.
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3.2. POPULAÇÃO DE ESTUDO GRUPO CONTROLE

Pela

necessidade

de

estabelecer

comparações

na

frequência

dos

polimorfismos genéticos avaliados nesse trabalho, foi desenvolvido um estudo
paralelo intitulado “Estudo da variabilidade genética em sistemas biológicos
envolvidos na patogênese do câncer na população brasileira” com o objetivo de
comparar indivíduos sem câncer (grupo controle) com os pacientes com CCEB
(grupo caso).
Este estudo foi desenvolvido sob a forma de uma parceria entre o
Departamento de Biologia Celular e Molecular do Instituto de Biologia e o
Departamento de Patologia do Hospital Antônio Pedro (HUAP), ambos da
Universidade Federal Fluminense - UFF. O referido projeto foi submetido e aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do da Faculdade de Medicina/Hospital
Universitário Antônio Pedro, Niterói - RJ, sob o registro CEP 025/09 (Anexo 3).
A população total foi constituída por doadores do Banco de Sangue do
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e por pacientes que foram submetidos
a exames laboratoriais de sangue no HUAP, totalizando 450 pessoas. Para inclusão
do voluntário na pesquisa dois critérios foram empregados: idade igual ou superior a
18 anos e não apresentar história de câncer. Esses doadores foram aleatoriamente
selecionados, utilizando o critério de ser voluntário e de responder a um questionário
(Apêndice

3).

Neste

foram

coletados

informações

relacionadas

ao

voluntário/paciente, como sexo, cor da pele, idade, tabagismo e etilismo, utilização
de medicamentos, hábitos alimentares e história de tumores benignos/malignos na
família; sempre respeitando o princípio da confidencialidade da identidade do
voluntário. Todos os indivíduos somente foram incluídos ao estudo, após o
consentimento livre e esclarecido de sua participação e contribuição na pesquisa
(Anexo 4).
De cada paciente foi coletado de 5 mL de sangue periférico, para extração de
DNA e análises moleculares. O sangue coletado foi imediatamente processado para
extração do DNA. A extração do DNA foi realizada Departamento de Biologia Celular
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e Molecular do Instituto de Biologia imediatamente após a coleta, utilizando a técnica
de preciptação salina, conforme descrito por SALAZAR et al., (2008).

3.3 MÉTODOS
3.3.1 Análise Histopatológica

A análise histopatológica das lâminas coradas em HE foi realizada por dois
patologistas das lâminas coradas em hematoxilina e eosina (HE), através da
aplicação da gradação da Organização Mundial de Saúde (BARNES et al., 2005),
que divide os casos em bem, moderadamente e pouco diferenciados, e da Avaliação
Histopatológica de Risco (AHR), conforme os critérios propostos por BrandweinGensler et al. (2005).
Na Avaliação Histopatológica de Risco (AHR) o padrão de invasão, definido
pelas características infiltrativas do tumor, foi analisado na interface entre o epitélio
tumoral e o tecido conjuntivo do hospedeiro, conforme descrito por Bryne et al.
(1989) e adaptado por Brandwein-Gensler et al. (2005), recebendo mais um grau, o
quinto (grau 5), obedecendo aos seguintes critérios: Grau 1 – bordos infiltrativos
expansivos, bem delineados; Grau 2 – invasão através de cordões sólidos, bandas
ou feixes em forma de dedos ou ilhas tumorais grandes separadas; Grau 3 – células
ou cordões infiltrando em pequenos grupos, contendo mais do que 15 células; Grau
4 – crescimento ou invasão difusa com dissociação celular acentuada, disseminadas
em pequenos grupos celulares (menos do que 15 células) e/ou células soltas ou
cordões de células tumorais contendo apenas uma célula, independentemente do
tamanho da ilha tumoral; Grau 5 – padrão de invasão altamente disperso, definido
por satélites tumorais de qualquer tamanho com distância de 1 mm ou mais do
tecido normal interposto na interface tumor/hospedeiro. Os padrões 1, 2 ou 3
recebem zero ponto na avaliação histopatológica de risco, enquanto o padrão 4
recebe um ponto e o padrão 5, três pontos.
O infiltrado linfocitário na interface tumor-hospedeiro foi quantificado como
uma variável em três níveis. O padrão 1 foi assinalado quando o infiltrado linfocitário
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estivesse presente de forma contínua e densa. O padrão 2 quando focos de
infiltrado linfóide denso estiverem presentes na interface, mas de forma descontínua,
sendo que a presença de qualquer foco inflamatório qualifica o tumor nesse nível. O
padrão 3 significa resposta limitada, sem formar focos linfoides ou ausência de
resposta linfóide.
A

invasão

perineural,

definida

como

carcinoma

acompanhando

especificamente o traçado do nervo - ao longo da bainha do nervo - ou carcinoma
dentro do nervo, foi classificada como envolvendo grandes nervos (diâmetro maior
ou igual a 1 mm) ou pequenos nervos (diâmetro menor do que 1 mm).

3.3.2 Técnica da Imuno-Histoquímica

Todas as etapas foram realizadas no Laboratório de Imuno-histoquímica do
Hospital Universitário Antonio Pedro, da Universidade Federal Fluminense - UFF,
Niterói, RJ.
Os casos que compõem a amostra foram submetidos à técnica de imunohistoquímica, utilizando os anticorpos monoclonais anti-p53 clone DO-7 e anti-p53
clone PAb-240 para detecção da proteína p53, e o anticorpo monoclonal anti-mdm2
clone IB-10 para a proteína mdm2, descritos e especificados na tabela 2, através da
técnica da estreptavidina-biotina-imunoperoxidase.
Tabela 2: Especificações e protocolo de padronização dos anticorpos utilizados.
Código

Anticorpos

Clone

Anti-p53

DO-7

M7001

PAb-240

M3566

IB-10

NCL

Anti-p53
Antimdm2

Catálogo

Fornecedor

DAKO
Cytomation
DAKO
Cytomation
Novocastra

Recuperação
Antigênica

Diluição

Anticorpo
Secundário

DAB

DAB
Enhancer

Citrato pH 6.0

1:300

LSAB

5 min

5 min

Citrato pH 9.9

1:100

LSAB

5 min

5 min

Citrato pH 6.0

1:50

LSAB

5 min

5 min
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Para cada bloco foram realizados quatro cortes histológicos seriados de 4 µm
de espessura. Os cortes obtidos foram estendidos sobre as lâminas previamente
tratadas com substância adesiva (Apêndice 4).
Inicialmente, procedeu-se a desparafinização dos cortes colocando as
lâminas em estufa a 60°C durante 10 minutos e novamente por mais 10 minutos em
estufa imersas em xilol. Seguiu-se com a desparafinização em temperatura
ambiente, composta por quatro banhos de cinco minutos em xilol. Posteriormente, os
cortes foram hidratados em dois banhos de cinco minutos em álcool absoluto e dois
banhos de cinco minutos em álcool 90%. Em seguida, as lâminas foram submetidas
a um banho de imersão em água destilada por dois minutos.
Para o bloqueio da peroxidase endógena as lâminas foram colocadas em
solução de Peróxido de Hidrogênio P.A. a 3% durante 30 minutos (Apêndice 4).
Após esta etapa as lâminas foram lavadas em água destilada. Em seguida, foi
realizada a recuperação antigênica, utilizando a solução citrato de pH 6,0 (Apêndice
4) para os anticorpos anti-p53 clone DO-7 (Classe IgG2b) e anti-mdm2 clone IB10
(classe IgM) e solução citrato de pH 9,9 (Tabela 3) para o anticorpo monoclonal antip53 clone PAb-240 (Classe IgG1). As soluções foram previamente aquecidas em
banho-maria a 96°C por 20 minutos e posteriormente as lâminas imersas em suas
respectivas soluções, permanecendo nesta temperatura por 45 minutos. Após essa
etapa, as lâminas foram colocadas em temperatura ambiente por 20 minutos para
resfriamento.
Após o resfriamento, os cortes foram imersos em água destilada para retirar o
excesso dos tampões utilizados e mantidos em solução tampão TBS-T (Apêndice 4),
para posterior delimitação destes com caneta hidrofóbica (DAKOcytomation Pen,
código: S2002, DAKOcytomation - USA). Com o objetivo de inibir as ligações
inespecíficas colocou-se uma solução de leite (Apêndice 4), BSA e tampão sobre os
cortes

que

foram

posteriormente

temperartura ambiente, por 15 minutos.

incubadas

em

câmara

umidificadora,

a
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Tabela 3: Reagentes utilizados nas reações imuno-histoquímicas
Reagentes

Especificações

LSAB

LSAB + System HRP, código: K0690, DAKOcytomation – USA

Solução diluidora

antibody diluent, with background reducing components, código: 83022,
DAKOcytomation – USA

Solução diluidora

Power Block, Universal Blocking Reagent, Biogenex – USA

Solução Recuperadora
de Antígeno

Target antigen retrival solution High pH 10X concentrate, código S3307
DAKOcytomation - Carpinteria – USA

DAB

Liquid DAB + substrate,
DAKOcytomation – USA

DAB Enhancer

Solução pronta para uso, código 00-2021, ZYMED Laboratories

Silano

3-aminopropitrietoxisilato, código A3648, SIGMA-USA

Enthellan

®

Chromogen

System,

código:K3468,

®

Solução pronta para uso, código 107961, Merck - Alemanha

Os anticorpos primários anti-p53 clone DO-7 e anti-mdm2 clone IB-10 foram
diluídos em uma solução comercial da DAKOCytomation (Tabela 3). Para o
anticorpo anti-p53 clone PAb-240, este foi diluído em solução comercial Power Block
(Tabela 3), que apresentou melhor resultado, após inúmeros testes, na inibição de
ligações inespecíficas evitando a presença de fundo. Assim, as lâminas com seus
respectivos anticorpos foram incubadas em câmara úmida a 4º C por
aproximadamente 20 horas.
Finalizado o tempo de incubação, as lâminas foram imersas em solução
tampão TBS-T em dois banhos de cinco minutos cada. O anticorpo secundário
biotinilado (link) foi aplicado sobre os cortes permanecendo por 30 minutos em
câmara umidificadora a temperatura ambiente, seguido por dois banhos em solução
tampão TBS-T, cada um por cinco minutos. Em sequência, aplicou-se a
estreptavidina sobre os cortes, aguardando-se mais 30 minutos nas mesmas
condições.
Para

revelação

das

lâminas

utilizou-se

o

substrato

cromógeno

diaminobenzidina (Tabela 3) preparado conforme instruções do fabricante (1 gota de
DAB para cada 1 mL de substrato). Os tempos de revelação estabelecidos
previamente para cada anticorpo encontram-se descritos na tabela 2. Após esta
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etapa, as lâminas foram imersas em dois banhos em água destilada para
interromper a reação. Além disso, foi utilizada a solução comercial DAB Enhancer
(Tabela 3) com a finalidade de intensificar a reação obtida pelo cromógeno.
Seguidos cinco minutos, a reação foi interrompida com imersão das lâminas em
água destilada.
As lâminas foram contra-coradas em Hematoxilina de Harris por 30 segundos
e lavadas em quatros banhos de água destilada, sendo que ao terceiro banho foram
adicionadas seis gotas de hidróxido de amônia para acelerar a reação que confere
coloração azulada à hematoxilina.
Por fim, foi feita a desidratação dos cortes em dois banhos de álcool a 90%
(um minuto cada); dois banhos de álcool absoluto (um minuto cada) seguido por
clarificação por quatro banhos em xilol (um minuto cada). As lâminas foram
montadas com Enthellan® (Tabela 3) para fixação das lamínulas.
Para cada bateria de reações imuno-histoquímicas, foram incluídos um
controle positivo e um negativo com o objetivo de assegurar a sensibilidade e
especificidade da técnica. Cortes de um caso de CCEB previamente positivo para os
anticorpos incluídos na pesquisa foram utilizados como controle positivo. O controle
negativo foi obtido pela substituição do anticorpo primário por solução diluidora dos
anticorpos.

3.3.2.1 Análise Quantitativa da Imuno-Histoquímica

A quantificação dos casos submetidos à técnica de imuno-histoquímica foi
realizada através de análise digital de imagem. O sistema de captura de imagem era
composto de um microscópio de luz (Olympus BX51 - Olympus, Tóquio, Japão),
equipado com objetivas plan neofluar de 4x, 10x, 20x, 40x, 60x e 100x e pela
câmera CCD DP72 (Olympus), conectada a um computador tipo desktop. As
análises histomorfométricas foram realizadas com o auxílio do programa Image ProPlus 4.5 (Media Cybernetics, Silver Spring, EUA).
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Um cenário reprodutível foi estabelecido antes de cada sessão de captura de
imagens. A intensidade do potenciômetro do microscópio de luz foi mantida na
posição nove. O número de abertura do condensador foi igualado ao número de
abertura da objetiva (0,5), proporcionando imagens com adequado contraste e
resolução. Após limpeza das lâminas com lenços de papel (para remoção de
impurezas em sua superfície) e sua inserção na mesa do microscópio de luz, as
imagens dos campos microscópios foram obtidas utilizando a objetiva de 20x, após o
estabelecimento da iluminação de Köhler no monitor de vídeo. Todas as imagens
apresentavam tamanho de 4140 x 3096 pixels e foram salvas no formato.tif.
De cada caso, um total de cinco campos foi capturado, selecionando-se áreas
de maior imunopositividade (hot spots).
Todas

as

imagens

foram

delimitadas

manualmente,

para

que

os

procedimentos de contagem fossem realizados apenas no tecido tumoral de
interesse (Figura 1). Para cada caso, foi obtido o índice de positividade (IP)
representado pela razão da soma dos cinco campos, compreendendo o somatório
das áreas imunopositivas sobre o somatório da área total ocupada pelo tumor,
conforme a fórmula abaixo:

IP = AP1 + AP2 + AP3 + AP4 + AP5
AT1 + AT2 + AT3 + AT4 + AT5

Quadro 1: Modelo represetativo da determinação do índice
de positividade, representada pela razão entre as áreas
positivas e as áreas totais.
IP: Índice de positividade/ AP: Área positiva AT: Área Total

Macrocomandos foram criados para a contagem da área imunopositiva e da
área total, com a finalidade de automatizar os procedimentos histomorfométricos. Os
dados gerados foram automaticamente transferidos para planilhas do programa
Excel, e armazenados para a realização dos testes estatísticos.
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A ferramenta de contagem foi configurada de tal forma que apenas estruturas
que estivessem dentro do limiar de positividade fossem consideradas e contadas. Na
contagem da área total, foram desconsideradas as áreas desprovidas de tecido
viável, representadas pelos espaços vazios na lâmina e por dobras e falhas no
tecido (Figura 1).

Figura 1: Etapas da quantificação utilizando o Programa Image Pro Plus: A. Imagem
previamente capturada inserida no Programa. B. AOI delimitada para que a contagem fosse
realizada somente na área de interesse (tumoral). C. Contagem apenas das marcações
fortemente positivas. D. mensuração da área total do epitélio tumoral delimitado, excluindo
os espaços negativos (excluídos e delimitados em vermelho na foto).
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3.3.3 Análise dos Polimorfismos nos genes TP53 e MDM2

Todas as etapas foram desenvolvidas no Laboratório de Oncologia Molecular
do Instituto de Biologia, na Unidade de Pesquisa Clinica e no Instituto Biomédico, da
Universidade Federal Fluminense, UFF.

3.3.3.1 População de Estudo

Para esta etapa, o critério de inclusão da amostra nessa análise foi a
disponibilidade de sangue coletado de cada paciente do grupo caso e a qualidade
do DNA extraído. Portanto, foram excluídos cinco casos das análises morfológicas e
imuno-histoquímicas devido à ausência de material para que fossem realizadas as
técnicas moleculares. Das 83 amostras selecionadas de carcinomas de células
escamosas de boca, 78 casos foram submetidos à análise dos polimorfismos por
PCR em tempo real. Com o objetivo de confirmar os resultados obtidos pelo menos
30% das amostras foram confirmadas por repetição ou por diferentes metodologias.
Para o polimorfismo localizado no intron 3 (PIN3) do gene TP53, o procedimento de
escolha foi a repetição dos casos, enquanto que para os polimorfismos em TP53
(Arg/Pro) e MDM2 (SNP 309), as metodologias de escolha foram o sequenciamento
e o PCR/RFLP respectivamente.

3.3.3.2 Isolamento de DNA Genômico de Sangue Periférico – Grupo controle

Para os indivíduos do grupo controle, o isolamento de DNA genômico a partir
de sangue periférico foi realizado pelo método de precipitação salina descrito por
SALAZAR et al., 1998.
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Inicialmente, o sangue coletado foi homogeneizado e transferido para um
tubo de poliproleno de 15 mL, e foram adicionados três volumes do tampão TM1,
que proporcionou o rompimento da membrana plasmática dos eritrócitos.
Posteriormente, as amostras foram homogeneizadas e colocadas em repouso por
aproximadamente 10 minutos a temperatura ambiente, com posterior centrifugação
em uma velocidade de 3000 rpm por cinco minutos. Assim, o sobrenadante foi
descartado e o procedimento repetido após a ressuspensão do precipitado até que o
mesmo se apresentasse visualmente sem coloração avermelhada, indicadora da
presença de hemoglobina.
Após a lavagem, foram adicionados 500 L de TM2, 50 L de SDS 10%, para
realização da lise de leucócitos. Cada amostra foi dividida em dois microtubos de 1,5
mL, com posterior incubação a 37ºC overnight.
Finalizado o tempo de incubação, as alíquotas foram centrifugadas por 20
segundos em uma velocidade de 12.000 rpm. Após esta etapa, foram adicionados
em cada microtubo 80 L de NaCl a 5M com posterior homogeneização e
centrifugação em uma velocidade de 12.000 rpm durante cinco minutos.
Após a transferência das amostras para novos microtubos foram adicionados
1 mL de etanol absoluto gelado com inversão suave dos mesmos até a precipitação
do DNA. Em sequência, as alíquotas foram incubadas em freezer a -4°C por um
período médio de 30 minutos. Em seguida, as amostras foram centrifugadas (12.000
rpm por cinco minutos) e o sobrenadante desprezado.
Para retirada do sal, a amostra foi lavada com 1 mL de etanol a 70%, com
forte inversão para o desprendimento do precipitado, seguindo-se de uma nova
centrifugação (12.000 rpm por cinco minutos). Após uma nova centrifugação, o
sobrenadante foi desprezado, e o procedimento de lavagem com etanol a 70%
repetido para assegurar a completa retirada do sal.
Finalmente, o precipitado foi ressuspendido em um volume final de 100 L
com tampão TE, incubadas por 15 minutos a 60ºC e novamente centrifugadas a
12000 rpm durante vinte segundos. As amostras previamente identificadas foram
armazenadas a -22°C.
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3.3.3.3 Isolamento de DNA Genômico de Sangue Periférico – Grupo Caso

O protocolo para extração de DNA dos pacientes do grupo caso foi realizado
com o sistema comercial QIAamp DNA minikit® de acordo com as instruções e
somente utilizando soluções fornecidas pelo fabricante.
Para cada tubo foram adicionados 180 µl de Buffer ATL (Tissue Lysis Buffer),
e 20 µL de proteinase K. Após homogeneização, as amostras foram incubadas em
banho-maria a 56°C, durante quatro horas. Após esta etapa, foi adicionado a cada
tubo 200 µl de Buffer AL, sendo os mesmos aquecidos a 70°C durante 10 minutos
para a inativação da proteinase residual. Em seguida, foram adicionados 200 µL de
etanol, agitando-se durante 20 segundos e centrifugando brevemente.
A solução resultante foi transferida para a coluna QIAamp DNA minikit®
inserida em um tubo e centrifugada a 8.000 rpm por um minuto. A coluna foi
removida do tubo e recolocada em um novo tubo coletor.
Em seguida, foram adicionados 500 µL de Buffer AW1 (Wash Buffer 1)
fornecido pelo fabricante) ao dispositivo com a coluna, que foram centrifugados a
8.000 rpm por um minuto. O procedimento de lavagem foi repetido com 500 µL de
Buffer AW2 (Wash Buffer 2), seguido de centrifugação a 14.000 rpm durante três
minutos. Com o objetivo de eliminar a solução AW2 residual, a coluna foi removida e
recolocada em um novo tubo coletor e centrifugada a 14.000 rpm por um minuto.
O DNA extraído foi eluído da coluna pela adição de 100 µL de Buffer AE
incubando-se a temperatura ambiente (15-25ºC) por cinco minutos com posterior
centrifugação a 8.000 rpm durante um minuto. As amostras previamente
identificadas foram armazenadas a -22°C. Esse procedimento foi repetido com
adição de 50 µL de Buffer AE em um novo tubo coletor e as amostras foram
armazenadas como material de reserva.

Material e Métodos 44

3.3.3.4 Verificação Quantitativa e Qualitativa do DNA Extraído

A quantidade e pureza do DNA genômico obtido foram determinadas por
densidade óptica em espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Scientific). Para
cada amostra foi adicionado 2 l de volume. O DNA foi quantificado através de
leituras em Abs260nm (detecção de ácidos nucleicos) e Abs280nm (detecção das
proteínas) e avaliado pela relação 260/280. Os dados obtidos foram transferidos
para uma planilha do Excel e arquivados.

3.4 Análise do Polimorfismo do Gene MDM2 (SNP309) por PCR-RFLP e por
PCR em tempo real

A reação da PCR foi utilizada para a amplificação da região que
compreende o intron 1 do gene MDM2 utilizando os oligonucleotídeos senso 5cggggagttcagggtaaaggt -3' e antisenso 5'- agcaagtcggtgcttacctg-3' descritos por
Wash et al. 2007. A mistura reacional foi composta por 10 pmol de cada
oligonucleotídeo, 1 U de Taq DNA polimerase (GoTaq® Flexi DNA Polymerase
código 8291, Promega Wi USA), 0,2 mM de mistura de dNTPs e tampão 1x (5X Go
Taq® Flexi Buffer, código 8291, Promega Wi USA), MgCl2 2,0mM (3x1.2mL
Magnesium Chloride Solution, 25 mM, A351H, código 8291, Promega Wi USA), 100
ng de DNA e água Milli-Q em volume suficiente para 25 µL. Com as sequências
selecionadas foi amplificado um fragmento de 352 pb. O programa utilizado para
amplificação no termociclador (Applied Biosystem, Veriti® 384) foi: um ciclo de prédesnaturação a 94ºC por um minuto, 30 ciclos incluindo três etapas - desnaturação a
94ºC por 30 segundos, anelamento a 58ºC por um minuto e extensão a 72ºC por um
minuto e um ciclo adicional de extensão de 10 minutos a 72ºC. As condições da
reação de amplificação encontram-se na figura 2.
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.

Figura 2: Esquema de amplificação da reação de PCR
para o intron 1 do gene MDM2

Após esta etapa, foi realizada a genotipagem por RFLP, adicionando 7 µL
do produto de PCR em uma mistura reacional composta por 2U da enzima de
restrição MSpA1 I (New England Biolabs, Ipswich, MA) 0,14 µl de BSA (100 µg/ml de
Albumina de Soro Bovino), Tampão 1X (20 mM Tris Acetato, 50 mM Acetato de
Potássio, 10 mM Acetato de Magnésio, 1mM dtt, pH 7,9) e água Milli-Q para um
volume final de 14 µL. Para digestão dos fragmentos, incubaram-se as amostras em
banho-maria a 37ºC por um período de 2 horas. Os produtos de restrição foram
revelados após eletroforese em gel de agarose a 2% em tampão TBE 1X e
coloração com brometo de etídeo a 0,2 µg/ml As corridas eletroforéticas foram feitas
a 80 V por um período de 40 minutos.
O produto do alelo selvagem (T) é digerido em três bandas (233,88 e
31bp), o genótipo do polimorfismo (G) é digerido em quatro bandas (187, 88, 46 e 31
bp) e o heterozigoto (T/G) apresenta uma combinação de quatro bandas. (233, 187,
88, 46 e 31bp).
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Figura 3: Determinação do polimorfismo SNP309 no gene MDM2. A.
Sequência de restrição reconhecida pela enzima MspA1I, B. Sequência do
gene MDM2 amplificada pela reação de PCR. Em vermelho as sequências de
anelamento dos oligonucleotídeos e em roxo os sítios de restrição
reconhecidos pela enzima e em azul a localização do polimorfismo com a
troca de G/T.

A análise do polimorfismo associado ao gene MDM2 (rs2279744) também foi
analisado por PCR em tempo real, utilizando o sistema Taqman® utilizando o
aparelho MX 3005P (Stratagene,GE).
Para análise do polimorfismo SNP309 foram utilizados os oligonucleotídeos
senso

5´-cgggagttcagggtaaaggt-3´

e

antisenso

5´-acaggcacctgcgatcatc-3’,

flanqueando a região compreendida pelas sondas alelo específicas. As sondas
utilizadas foram 5´-ctcccgcgccgaag-3’ (VIC) e 5´tcccgcgcgcag-3´ (FAM) as quais se
anelarão em locais mais internos da região contemplada pelos iniciadores,
dependendo do padrão genético do caso.
A reação foi composta por 10 pmol (1 L) de cada oligonucleotídeo, 10 pmol
(1 L) de cada sonda (VIC e FAM), 2,5 L TaqMan® Genotyping Master Mix,
(Appliedd Biosystem Part No 4371355), 6ng de DNA e água Milli-Q em volume
suficiente para 5 µL. Foi acrescentado, à mistura reacional, volume correspondente
à concentração de 6 ng de DNA.
O programa utilizado para amplificação foi um ciclo de pré-desnaturação a
95ºC por 10 minutos, 40 ciclos incluindo três etapas - desnaturação a 92ºC por 15
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segundos e anelamento das sondas e oligonucleotídeos a 60ºC por um minuto,
etapa esta que permite a quantificação da fluorescência obtida.
Após a ciclagem, os dados gerados foram automaticamente transferidos para
planilhas do programa Excel e armazenados para a realização dos testes
estatísticos.

3.5 Análise dos Polimorfismos do Gene TP53 (exon 4 - Arg/Pro)

A identificação da presença do polimorfismo localizado no exon 4 do gene
TP53 foi realizada por PCR em tempo real (Sistema Taqman®) e confirmadas pela
análise da sequencia, através da técnica do sequenciamento automatizado.

3.5.1 Reação de PCR em tempo real

Para análise desse polimorfismo associado ao gene TP53 (rs 1042522), a
metodologia de PCR em tempo real foi empregada utilizando um ensaio préfabricado pela Appliedd Biosystem (ID C__2403545_10), que apresenta de forma
conjunta os oligonucleotídeos (senso e antisenso) e as sondas Taqman® alelo
específicas.
A mistura de reação foi preparada utilizando 2,5 µL de master mix, 0,125 µL
de oligonucleotídeos e sondas e 2,375 de água Mili-Q (volume final de 5 µL) em uma
microplaca de 96 poços. A concentração de DNA utilizada para cada poço foi de
6ng.
O programa utilizado para amplificação foi: um ciclo de pré-desnaturação a
95ºC por 10 minutos, 40 ciclos incluindo três etapas - desnaturação a 92ºC por 15
segundos e anelamento das sondas e oligonucleotídeos a 60ºC por um minuto,
realizada com o aparelho MX 3005P (Stratagene,GE).
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3.5.2 Reação de sequenciamento do gene TP53

3.5.3 Reação em Cadeia de Polimerase (PCR)

A reação da PCR foi utilizada para a amplificação da região que
compreendem o exon 4 do gene TP53. Para análise dessa região foram utilizadas
sequências de oligonucleotídeos disponibilizadas pela Database de TP53 do IARC
(http://www-p53.iarc.fr/Download/TP53_DirectSequencing_IARC.pdf)

com

as

sequencias senso 5'-tgctcttttcacccatctac-3' e antisenso 5'-atacggccaggcattgaagt-3'.
Inicialmente, foram realizados testes com vários tipos de reagentes (Taq DNA
polimerase e tampões diferenciados) e foram utilizados os que obtiveram os
melhores resultados. A mistura reacional foi composta por 20 pmol de cada
oligonucleotídeo, 1 U de Taq DNA polimerase, 0,2 mM de mistura de dNTPs e
tampão 1x (Tris-HCl 75 mM, pH 8,8 e (NH4)2SO4 20 mM), MgCl2 2,0 mM, 200ng de
DNA e água Mili-Q em volume suficiente para 50 µl (Tabela 4). Com as sequências
selecionadas foi amplificado um fragmento de 353 pb. O programa utilizado para
amplificação no termociclador (Applied Biosystem, Veriti® 384) está descrito na figura
4

Figura 4: Esquema de amplificação para o exon 4 do gene TP53.

Para cada reação foi incluída uma amostra de DNA genômico como controle
positivo e água Mili-Q como controle negativo.
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Tabela 4: Reagentes utilizados nas reações da PCR.
Reagentes

Especificações

Enzima /Taq

Taq DNA Polimerase Código #EP0402 Fermentas Life Science

Tampão/Taq

10X Taq Buffer with (NH4)2SO4 , Código #EP0402 Fermentas Life Science

Dntp

(dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 100mM dNTP Set, PCR Grade, código
10297-018 – Invitrogen

MgCl2

Magnesium Chloride, Código #EP0402 Fermentas Life Science

Oligonucleotídeos

Sintetizados pela Unisciense Custom Primers

Agua quimicamente
pura

Água Mili-Q qsp

Marcador de peso
molecular

100 bp DNA Ladder, código 10416-014, Invitrogen

Os produtos amplificados foram detectados após eletroforese em gel de
agarose a 2% em tampão TBE 1X e coloração com brometo de etídeo a 0,2 µg/ml.
As corridas eletroforéticas foram feitas a 80 V por um período de 30 minutos. O
tamanho dos amplicons foi aferido com auxílio de um marcador de peso molecular
de 100 pb, conforme especificado na tabela 6. O gel foi examinado em
transluminador de luz UV Labmet® e as imagens capturadas utilizando-se o sistema
Nucleocam da Nucleotech®.

3.5.4 Purificação dos Produtos da PCR

Os produtos da PCR a serem seqüenciados foram purificados utilizando o Kit
Wizard® Gel and PCR clean-Up system (Promega Corporation, Madison, WI, USA).
Este sistema permite que o fragmento de DNA amplificado seja purificado
diretamente do produto obtido pela reação da PCR.
Inicialmente, para a purificação dos produtos amplificados, foram adicionados
45 µL de Membrane Binding Solution (fornecido pelo fabricante) no microtubo da
reação de PCR e em seguida, essa mistura foi transferida para a coluna de sílica
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Wizard® e incubada em temperatura ambiente por 1 minuto. Após a incubação, as
amostras foram centrifugadas a 14.000 rpm durante 1 minuto.
Na sequência, a coluna foi removida e recolocada em um novo tubo coletor. O
procedimento de lavagem foi realizado adicionando-se 700 µL de Membrane Wash
Solution (fornecido pelo fabricante) no interior da coluna, com posterior centrifugação
a 14.000 rpm por um minuto. Esta etapa foi repetida utilizando 500 µL de Membrane
Wash Solution e centrifugação a 14.000 rpm por cinco minutos. Em seguida, o
sobrenadante foi descartado e as amostras submetidas a uma nova centrifugação a
14.000 rpm por um minuto, para permitir toda evaporação do etanol residual.
Após a centrifugação, a coluna foi transferida para um novo tubo coletor e
adicionou-se 50 µL de Nuclease-Free Water (fornecido pelo fabricante) diretamente
no centro da coluna. Incubou-se a temperatura ambiente (15-25ºC) com posterior
centrifugação a 14.000 rpm durante um minuto. Para verificar o sucesso da
purificação um total de 5 µL das amostras purificadas foram visualizadas em gel de
agarose a 2% e o tamanho dos fragmentos foram comparados com o padrão de
peso molecular.

3.5.5 Sequenciamento /Método Automatizado

A reação de ciclo-sequenciamento foi realizada com o conjunto de reagentes
BigDye Terminator Cycle Sequencing-V3.1® de acordo com as instruções do
fabricante, reduzindo-se proporcionalmente o volume da reação para 10 L. A mistura
de reação foi preparada misturando-se 6,3 L do produto da PCR purificado,
baseando-se na intensidade da banda após purificação e quantificação do produto
obtido por espectrofotometria (80-100 ng/L); 1,2 L de oligonucleotídios (2,7 pmol)
em uma microplaca de 96 orifícios. A essa mistura foram acrescentados 2,5 L do
BigDye mix, homogeneizando-se a mistura e em seguida as amostras foram
submetidas a 25 ciclos de incubação a 96oC por 10 segundos, 50oC por cinco
segundos e 60oC por quatro minutos no termociclador (Applied Biosystem, Veriti®
384). Após a reação os fragmentos amplificados foram purificados com acetato de
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amônia 7,5M e etanol absoluto (Merck). A microplaca foi centrifugada a 4000 rpm a
4ºC por 45 minutos. O sobrenadante foi descartado, por inversão e etanol a 70%
(Merck) foi acrescentado para hidratação e retirada do sal. Após a remoção do álcool,
a placa foi centrifugada invertida e os sedimentos foram ressuspensos em formamida
a 10%. A análise da placa foi realizada no equipamento 3130 Genetic Analyzers
(Applied Biosystem) que faz parte da plataforma multiusuário de sequenciamento da
UFF

localizada

no

Laboratório

Multidisciplinar

do

Instituto

Biomédico.

Os

cromatogramas obtidos foram analisados com auxílio do programa Bio Edit disponível
na internet (www.mbio.ncsu.edu).

3.6 Análise do Polimorfismo do Gene TP53 (PIN3)

A reação da PCR foi utilizada para a amplificação da região que compreende
o intron 3 do gene TP53. Desta forma, foram utilizados os oligonucleotídeos senso e
antisenso respectivamente 5’-tgggactgactttctgctctt-3’ e 5’-tcaaatcatccattgcttgg-3’,
descritos por WU et al., 2002, que podem amplificar fragmentos de dois tamanhos
distintos (180 pb e 196 pb) de acordo com o perfil genético de cada indivíduo. A
mistura reacional foi composta por 10 pmol de cada oligonucleotídeo, 2 U de Taq
DNA polimerase, 0,25 mM de mistura de dNTPs e tampão 10x (Tris-HCl 75 mM, pH
8,8 e (NH4)2SO4 20 mM), MgCl2 1,9 mM, 100 ng de DNA e água Milli-Q em volume
suficiente para 20µL.
O programa utilizado para amplificação no termociclador (Applied
Biosystem, Veriti® 384) foi: um ciclo de pré-desnaturação a 94ºC por cinco minutos,
35 ciclos incluindo três etapas - desnaturação a 94ºC por 30 segundos, anelamento
a 55ºC por um minuto e extensão a 72ºC por 30 segundos e um ciclo adicional de
extensão de 7 minutos a 72ºC, conforme descrito na figura 5.
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Figura 5: Esquema de amplificação para o intron 3 do gene TP53

A análise da amplificação deste polimorfismo foi verificada pela análise direta
dos produtos de PCR por eletroforese em gel de poliacrilamida a 12%. As corridas
eletroforéticas, utilizando a cuba de eletroforese mini-PROTEAN Tetra Cell (BioRad), foram realizadas a 90-100 V por um período de aproximadamente 2 horas e
30 minutos. O tamanho dos amplicons foi aferido com auxílio de um marcador de
peso molecular de 100 pb, conforme especificado na tabela 4. O gel foi corado por
imersão com brometo de etídeo a 0,2 µg/m e examinado em transluminador de luz
UV e as imagens capturadas, para posterior análise.

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A

descrição

estatística

dos

dados

utilizou

técnicas

paramétricas

(proporções, valores mínimos e máximos, médias, desvios padrões, medianas,
intervalo interquartílico), técnicas tabulares (tabelas e quadros) e técnicas gráficas
(diagramas de caixa-e-hastes).
A verificação da normalidade de conjuntos de dados numéricos fez-se através
dos testes de Kolmogorov-Smirnov, quando o grupo de dados apresentou mais de
40 dados, ou pelo teste de Shapiro-Wilk em caso contrário.
Quando o critério de normalidade dos dados não se verificou para conjuntos
de dados independentes, foram utilizados métodos não paramétricos para as
comparações dos dados numéricos entre os grupos: o teste de Kruskal-Wallis
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comparou mais de dois grupos de dados simultaneamente e o teste de MannWhitney permitiu decidir pela diferença ou não entre dois grupos.
A associação entre variáveis categóricas e a diferença entre proporções
foram investigadas através do teste do qui quadrado.
Para a análise dos polimorfismos, o equilíbrio de Hardy-Weinberg foi
determinado através do teste do qui-quadrado. A razão de chance foi estimada pela
Odds Ratios (OR) com intervalo de confiança de 95%.
A análise do tempo de sobrevida foi realizada para a sobrevida total e
sobrevida livre de doença por meio da metodologia de Kaplan-Meier, utilizando o
teste log rank para a identificação de diferenças estatisticamente significativas entre
grupos nas diversas classificações.
Os registros das informações sócio-demográficas, clínico-patológicas e
moleculares dos pacientes com CCE de boca foram armazenados em um banco de
dados elaborado em planilha do Microsoft Excel. Para a análise estatística utilizou o
software SPSS (Statistic Package for Social Sciences).
Os resultados foram descritos em três grandes grupos – População do
Estudo, Imuno-Histoquímica e Polimorfismos; para cada grupo foram realizadas
as descrições das variáveis, as associações pertinentes entre variáveis e a análise
de sobrevida. As decisões estatísticas foram tomadas ao nível de significância de
0,05.

"O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer
uma ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica
em invenção e em reinvenção".
(Paulo Freire)

4. RESULTADOS

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTUDO
4.1.1 Dados sócio-demográficos e clínico-patológicos - Grupo Caso

A população final do estudo constitui-se de 83 casos de carcinomas de
células escamosas de boca, diagnosticados no período de junho de 2007 a abril do
ano de 2010. A análise sócio-demográfica dos casos revelou um predomínio de
pacientes do sexo masculino, representando 59 (71,1%) casos, em oposição a 24
(28,9%) casos do feminino, evidenciando diferença estatisticamente significativa
entre essas proporções (teste binomial 50-50; valor-p = 0,0002) em favor dos
homens (2,5:1). Em relação a cor da pele, a população foi distribuída em três
categorias, em que a cor branca foi a mais prevalente e representou 62,7% (52
casos) da amostra total, seguida da parda e negra com uma distribuição de 28,9% e
8,4% (24 e 7 casos), respectivamente. Essa distribuição não é homogênea e
apresenta frequências estatisticamente significativas (2 = 37,325 g.l. = 2 p< 0,0001).
A idade ao diagnóstico variou de 45 a 89 anos com média de 59,3 anos (d.p. = 9,41
anos), sendo que a idade média do sexo masculino foi de 59,4 anos (d.p. = 7,84
anos) e o feminino de 59,3 anos (d.p. = 12,66 anos), indicando inexistência de
diferenças estatisticamente significativa entre as idades nos diferentes sexos. (Teste
t de Student: t = 0,008; g.l. = 30,45; valor-p = 0,994, para amostras com variâncias
diferentes: teste de Levene  F = 7,825; valor-p = 0,006). O gráfico 1 revela a
distribuição dos pacientes de acordo com a idade.

Resultados 56

Gráfico 1: Pacientes distribuídos de acordo com a faixa etária.

Quanto aos fatores de risco, 62 (74,7%) casos eram pacientes tabagistas e
59 (71,1%) etilistas. Destes, 51 (61,4%) pacientes faziam associação dos dois
fatores, e havia 11 (13,3%) casos de tabagismo e apenas oito (9,6%) de etilismo
isolado. Em 13 (15,7%) casos não havia fatores de risco. Essa distribuição evidencia
associação estatisticamente significativa, embora de importância intermediária, entre
o tabagismo e o etilismo, ( = 0,423; valor p= 0,0001). Dessa forma, a probabilidade
do tabagismo estar associado ao etilismo é de aproximadamente sete vezes e meia
maior quando comparado aos pacientes não etilistas (RC = 7,534; IC.95%: 2,519 –
22,533).
Em relação a localização do tumor primário somente foram incluídos os
tumores localizados em língua e/ou assoalho. Dentro deste contexto, a língua foi a
localização mais prevalente, ocorrendo em 60 casos (72,3%). A associação destas
duas localizações foi observada em 14 casos (16,9%). O teste de McNemar indica
diferença estatisticamente significativa (valor p= 0,008) entre as duas localizações
acometidas.
Em relação ao tratamento instituído, constaram duas modalidades
terapêuticas: cirurgia e associação da cirurgia com radioterapia complementar
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(adjuvante). O grupo submetido exclusivamente à cirurgia constou de 23 (27,7%)
casos, enquanto que a associação de terapias foi verificada em 60 (72,3%) casos,
indicando diferenças estatisticamente significativas para o tratamento combinado
(teste binomial: p< 0,0001).
Inicialmente, ao diagnóstico clínico, a maioria dos pacientes foi classificada
como T2N0. Ao agrupar os pacientes pelo estadiamento clínico (cEstádio) foi
observado que a maioria, 37 (44,6%) casos, foi categorizada no estádio II, seguido
pelo III em 19 casos (22,9%) casos, IV em 13 (15,7%) casos e I em 14 (16,9%)
casos.
Quando aplicado o estadiamento patológico (pEstádio), os casos se
distribuíram da seguinte forma: 30 (36,1%) casos no estádio IV, 24 (28,9%) no
estádio III, 18 (21,7%) no estádio II e apenas 11 (13,3%) no estádio I. As
especificações sobre o cEstádio e pEstádio encontram-se descritas no apêndice 2.
As lâminas coradas pela técnica de HE foram avaliadas segundo o grau de
diferenciação histopatológico determinado pela Organização Mundial de Saúde
(BARNES et al., 2005). Dos 83 casos estudados, quatro casos (4,8%) foram
classificados

como

bem

diferenciados,

59

(71,1%)

como

moderadamente

diferenciados e 20 (24,1%) casos como pouco diferenciados (Figura 6). A
distribuição dos pacientes nessa classificação é heterogênea evidenciando
diferenças significativas entre os tipos de diferenciação (2 = 57,855 g.l. =2, p<
0,0001).
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Figura 6: Aspectos morfológicos dos CCE de boca (INCA) mostrando o grau de
diferenciação de acordo com a OMS - 2005. Coloração por HE A. Bem diferenciado B e
C Moderadamente diferenciado D. Pouco diferenciado (A e B – Objetiva 10X, C e D –
Objetiva 20X).

Quando aplicada a avaliação histopatológica de risco (AHR), proposta por
BRANDWEIN-GENSLER et al. (2005), que avalia os tumores de acordo com padrão
de invasão tumoral, infiltrado linfocitário e invasão perineural (Figuras 7, 8 e 9); e
agrupa os paciente de acordo com a probabilidade de recidiva e sobrevida. Do total
de casos avaliados (n= 83), 54 (65,1%) foram classificados como alto risco para
recidiva e baixa sobrevida, 25 (30,1%) casos em risco intermediário e apenas quatro
(4,8%) casos em baixo risco. Essa distribuição evidencia uma dominância
estatisticamente significante para os pacientes agrupados na categoria de alto risco
(2 = 0,108; g.l. = 1, p = 0,742).
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A tabela 5 demonstra a descrição completa dos dados sócio-demográficos e
informações clínico-patológicas avaliadas neste trabalho

A

B

C

D

E

F



Figura 7: Tipos de Padrão de Invasão (POI). A- POI tipo 1, compressivo, bordas
amplas. B- POI tipo 2, infiltrante, formando fios (dedos). C- POI tipo 3, grandes ilhas
de invasão. D- POI tipo 4, disseminação, pequenas ilhas. E- POI tipo 4, fileiras de
células únicas (seta). F- POI tipo 5, ilha de tumor cercada por pelo menos 1 mm de
tecido sadio. (A, B, C, D, F – Objetiva 4x; E – Objetiva 10x). Para cada caso, foi
designado o pior padrão presente.
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B

C

D

E

F

Figura 8: A. Infiltrado inflamatório tipo 1, melhor resposta, rima densa e contínua em toda
a interface tumor-hospedeiro. B. Todas as ilhas estão envolvidas pelo infiltrado lifocitário
IL (Objetiva de 10x). C. IL tipo 2, resposta intermediária, há pelo menos um agregado
linfóide. Observam-se áreas tumorais com e sem a presença de IL. D. Agregados linfóides
ocupam mais do que a metade do campo no aumento de 20x. E. IL tipo 3, resposta
limitada, pouco ou nenhum IL. Não são observados agregados linfóides. F. Os linfócitos
não ocupam mais do que a metade do campo no aumento de 20x. (critério adotado a
partir de uma orientação da autora Brandwein-Gensler) (A, C, D – Objetiva de 4x)
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Figura 9: A e B- Invasão perineural de pequenos nervos. C e D- Invasão perineural de
grandes nervos. Células tumorais ao redor dos nervos (setas). (A- Objetiva 20x; B, C e D –
Objetiva 10x)

Resultados 62

Tabela 5: Descrição dos dados sócio-demográficos e clínico-patológicos da amostra coletada.
Variável
Sexo

Categorias
Feminino

n
24

%

Valor p

Variável
Tratamento

28,9

Categorias

N

%

Cirurgia

23

27,7

Cirurgia + RXT
I + II

60
51

72,3
61,4

III + IV
I + II
III + IV
Média 1,4cm

32

38,6

0,994
Idade

Cor

Instrução

Masculino
Média
< 60
≥ 60
Branca

59

71,1
59,3 anos
47
56,5
43,4
62,7

Parda

24

28,9

Negra

7

8,4

Analfabeto
FI

10
47

12,0
56,6

Fco

9

10,8

Moderadamente

59

71,1

Médio
Superior

10

12,0

Pouco
Tipo 1 e 2
Tipo 3
Tipo 4

20
2/2
9
55

24,1
2,4/2,4
10,8
63,3
18,1

Tipo 5
<1 mm

15
55

66,3

>1mm
Não

10
18

12
21,7

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Baixo
Intermediário

24
39
20
4
25

28,9
47,0
24,1
4,8
30,1

Alto

54

65,1

0,0001

Espessura

19

22,9

Histórico Familiar de Câncer

Não
Sim

77,1
48,2

Não

64
40
43

Sim

51

61,4

Não

32

38,6

> 0,5
0,0001

OMS

0,001

Nervos

51,8

Língua

60

63,0

Assoalho

36

37,0

29
54

34,9
65,1

8

10,0

< 0,5

POI

Sim

Local

pEstádio

36
52

Doenças sistêmicas

Tabaco e álcool

cEstádio

74

Bem

Valor-p
0,0001
0,048

0,0001

90,0
4,8
0,0001

0,0001

0,0001

0,0001
Infiltrado

0,008

AHR

0,027
0,0001
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Tabela 6: Dados clínico-patológicos e índices de sobrevida em dois anos: análise univariada.
Sobrevida Total
o

Variáveis

Categoria

Sexo

Masculino
Feminino
≤ 60 anos
>60 anos
Sim
Não
Sim
Não
Língua
Assoalho bucal
I+ II
III + IV
Cirurgia
Cirurgia+ RXT
I+ II
III + IV
< 5 mm
≥ 5 mm
BD+MD
PD
Sim
Não
Tipo1 e 2
Tipo3
Baixo Risco
Intermediário
Alto Risco

Idade
Àlcool
Tabagismo
Localização**
Estádio Clínico
Tratamento
Estádio Patológico
Espessura*
Gradação / OMS
Invasão Perineural
Infiltrado Inflamatório
AHR

N . dos casos % dos casos Sobrevida (IC 95%)
(em meses)
59
24
47
36
59
24
62
21
60
36
51
32
23
60
29
54
8
74
63
20
65
18
63
20
4
25
54

71,1
28,9
56,5
43,4
71,7
28,9
25,3
74,7
63,0
37,0
61,4
38,6
27,7
72,3
34,9
65,1
10,0
90,0
75,9
24,1
78,3
21,7
75,9
24,1
4,8
30,1
65,1

39,5 (33,9-44,7)
36,8 (29,4-44,2)
40,4 (35,6-45,2)
34,3 (26,8-41,8)
39,3 (33,9-44,8)
37,4 (29,9-45,0)
42,0 (36,9-47,0)
30,0 (21,7-38,2)
37,3 (32,2-42,3)
40,1 (33,5-46,7)
41,9 (36,4-47,3)
32,0 (25,7-38,2)
44,1 (35,8-52,4)
32,0 (31,8-41,6)
43,9 (37,1-50,7)
35,7 (30,2-41,2)
***
***
28,4 (23,6-33,3)
39,6 (31,6-47,7)
50,6 (45,9-56,1)
34,1 (29,2-39,0)
43,1 (38,6-47,9)
23,1(16,5-29,8)
31,8 (15,9-47,7)
46,2 (3,3-39,6)
34,0 (2,7-28,7)

* Esta informação não estava disponível em 1 caso.
** Existem mais de 83 localizações devido a análise destas terem sido realizadas separadamente
*** Dados não disponíveis/ casos censurados
IC - Intervalo de Confiança
pN - Acometimento de linfonodos no estadiamento patológico
pN - Acometimento de linfonodos no estadiamento patológico
pT- Tamanho no estadiamento patológico
BD (bem diferenciado) / MD (moderadamente diferenciado) / PD (pouco diferenciado)
RXT-Radioterapia

Sobrevida Livre de Doença

Valor p

0,949
0,65
0,92
0,72
0,62
0,17
0,27
0,17
0,67
0,23
0,014
0,003
0,16

Sobrevida (IC 95%)
(em meses)
43,7 (38,7-48,8)
39,5 (32,4-46,6)
38,6 (33,5-43,7)
47,7 (41,8-53,6)
43,9 (38,9-48,9)
40,2 (33,2-47,3)
44,6 (39,9-49,3)
36,8 (28,8-44,9)
40,6 (35,7-45,3)
40,5 (33,8-47,1)
44,6 (39,4-49,7)
36,2 (29,9-42,4)
50,8 (45,6-55,9)
39,6(34,7-44,5)
43,8 (37,1-50,5)
41,8 (36,8-46,9)
46,0 (36,5-33,4)
42,8 (38,1-47,5)
43,6 (38,7-48,4)
40,7 (33,0-48,4)
50,8 (45,6-55,9)
38,4 (33,6-43,2)
44,8 (40,2-49,4)
29,7 (22,6-36,8)
***
***
***

Valor- p

0,86
0,13
0,91
0,47
0,37
0,50
0,75
0,93
0,46
0,92
0,58
0,21
0,64
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4.1.2 Análise de Sobrevida

O tempo médio de seguimento dos pacientes após o tratamento cirúrgico foi
de 39,5 meses. Em 30,1% (n=25) dos casos, o óbito foi registrado e ocorreu entre
0,3 e 36 meses. Em 69,9% (n=58) o paciente foi acompanhado sem que fosse
registrado o óbito. Em relação ao sexo, 41 (69,5%) pacientes do sexo masculino
estavam vivos no período de acompanhamento, em oposição a 17 (70,8%)
pacientes do sexo feminino. (Teste de Log rank, 2 = 0,004 g.l. =1 valor-p = 0,949).
Em relação à cor da pele, os pacientes apresentaram média de sobrevida total de
39 meses e o teste de log rank não evidenciou diferenças estatisticamente
significativas entre a sobrevida e essa categoria. ( Teste de Log rank, 2 = 0,0585 g.l.
= 2 valor-p = 0,949).
Dentre

todas

as

variáveis

(sócio-demográficas

e

clinico-patológicas)

analisadas pelo Kaplan-Meier para sobrevida total, mostraram associação
significativa, indicando pior sobrevida, através da comparação das curvas pelo teste
de log rank: a invasão perineural e o padrão de infiltrado linfocitário. Os índices de
sobrevida total para essas duas categorias estão demonstrados na figura 10.

Figura 10: Sobrevida total dos pacientes com CCE de boca segundo: A- Infiltrado
linfocitário; B-Invasão perineural. Probabilidade de sobrevida acumulada de acordo
com a Análise de Kaplan-Meier. Os triângulos sobre as linhas representam os
dados censurados.
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A probabilidade de sobrevida livre de doença, ou seja, tempo médio que os
pacientes viveram sem manifestar recidiva, foi de 43,5 meses. Em 2 anos,
aproximadamente 80,7% dos pacientes não haviam manifestado recidiva. Na
população avaliada, houve recidiva em 19,3% (n=16) dos pacientes. Quando
aplicado o método de Kaplan-Meier para sobrevida livre de doença e as variáveis
analisadas, o teste de log rank não evidenciou diferenças estatisticamente
significativa para nenhuma das variáveis analisadas.

4.1.3 Dados sócio-demográficos - Grupo Controle

Foram selecionados de forma aleatória da população inicial de 450
indivíduos, 224 indivíduos sem câncer para compor o grupo controle e,
posteriormente estabelecer comparações na análise dos polimorfismos genéticos
avaliados neste trabalho. As análises descritivas das informações dessa população
revelaram uma predominância do sexo masculino, 119 (53,1%) casos em relação ao
feminino, 105 (46,9%) casos. No entanto, esta variável está equivalentemente
distribuída de acordo com o sexo (teste binomial 50-50; valor-p = 0,385). A idade
dos indivíduos variou de 18 a 87 anos com média de 48,7 anos (d.p. = 13,18 anos),
sendo que a idade média do sexo masculino foi de 47,3 anos (d.p. = 12,63 anos) e
do feminino de 50,4 anos (d.p. = 13,64 anos), indicando inexistência de diferenças
estatisticamente significativa entre os sexos (Teste t de Student: t = 1,772; g.l.= 222;
valor-p = 0,078). A distribuição dessa população de acordo com a idade pode ser
observada no gráfico 2.
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Gráfico 2: Pacientes distribuídos de acordo com a faixa etária.

Quando avaliada a cor da pele, esta população se distribuiu da seguinte
forma: 92 indivíduos (41,1%) com a cor de pele categorizada como branca, 90
(40,2%) como parda e apenas 39 indivíduos (17,4%) como negra. Dentro deste
contexto foi verificado que, nessa população, houve um desbalanceamento entre os
indivíduos categorizados com os tipos de cor da pele branca e parda quando
comparada com aqueles com a cor negra (2 24,498 g.l.= 2, p <0,0001).
Em relação aos fatores de risco (tabagismo e etilismo), a maioria dos
indivíduos era não tabagista (83,1%). O tabagismo foi verificado em 36 indivíduos
(16,9%) e a associação entre o fumo e o álcool em 22 indivíduos (10,3%).
Considerando essas informações foi verificado que, o hábito de beber associado
com o fumo está relacionado nessa população, apresentando assim, associação
estatisticamente significativa entre o tabagismo e o etilismo, embora de intensidade
fraca (= 0,168; valor-p= 0,014). Assim, o hábito de fumar é cerca de 2 vezes e meia
maior nos etilistas em relação aos não etilistas (RC = 2,460; IC.95%:1,179 – 5,130).
A tabela 7 evidencia a distribuição sócio-demográfica do grupo controle e sua
relação com o grupo caso.
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Tabela 7: Distribuição das características entre as populações do grupo caso e grupo controle.
Grupo Caso
n=83
n
(%)

Grupo Controle
n=224
n
(%)

Sexo
Masculino
Feminino

59
24

71.1
28.9

119
105

53.1
46.9

Cor da pele
Branca
Parda
Negra

52
24
7

62.7
28.9
8.4

92
90
39

41.6
40.7
17.6

Tabagismo
Sim
Não

62
21

74.7
25.3

36
177

16.9
83.1

< 0,0001

Etilismo
Sim
Não

59
24

71.1
28.9

94
129

42.2
57.8

< 0,0001

Tabagismo + Etilismo
Sim
Não

51
32

61.4
38.6

22
191

10.3
89.7

< 0,0001

História Familiar de
Câncer
Sim
Não

40
43

48.2
51.8

102
110

48.1
51.9

0,990

Variável

Idade (média)

59.4

(d.p .9.4)

48.7

(d.p.13.2)

Valor-p

0,005

0,004

< 0,0001

4.2. RESULTADOS DA IMUNO-HISTOQUIMICA
4.2.1 Descritivos

A expressão da proteína p53 foi verificada através dos anticorpos, clone DO-7 e
PAb-240, no núcleo das células epiteliais tumorais com coloração acastanhada (Figura
11). Nos 83 casos de CCEB, dependendo do anticorpo utilizado, foram observadas
diferenças quanto à intensidade e a distribuição da marcação. A imunoexpressão de
p53 reconhecida pelo DO-7, foi observada em 46 (45%) casos e destes 35 (76%) casos
apresentaram intensidade de marcação forte. A imunomarcação para o anticorpo PAb-
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240 foi verificado em 32 (39%) casos e considerada intensa em 27 casos (87%).
Associação de positividade entre os anticorpos analisados (clone DO-7 e PAb-240) foi
verificada

em

31

(37%)

casos

e

destes

17

(54,8%)

foram

considerados

qualitativamente intensos.
Ausência de imunorreatividade foi verificada em 36 casos (43%) tanto para o
clone DO-7 quanto para o PAb-240. Entretanto, 15 (18%) casos positivos para o
anticorpo DO-7 foram negativos para o PAb-240. Em apenas um caso foi observada
positividade para o PAb-240 e negatividade para o DO-7.

Figura 11: A e B. Expressão nuclear de p53 representada pelo anticorpo monoclonal antip53 clone DO-7. C e D. Imunolocalização da proteína p53, mostrando o padrão nuclear
representada pelo clone PAb-240. (Objetiva de 20X).
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Em relação a imunoexpressão da proteína mdm-2 (clone IB-10), esta foi também
verificada no núcleo das células tumorais com uma coloração acastanhada. No
entanto, essa imunomarcação se apresentou com um aspecto granular e localização
preferencial na periferia dos núcleos (Figura 12). Do total de casos analisados, foi
verificada positividade para o anticorpo anti-mdm2 (clone IB-10) em 64 (77%) casos.
Ao avaliar a intensidade da expressão desta proteína, observou-se uma intensidade
forte em 28 (43,7%) casos.

Figura 12: A e B. Expressão nuclear da proteína mdm2 representada pelo anticorpo
monoclonal anti-mdm2 clone IB-10. (Objetiva de 20X).

Imunoexpressão concomitante para os três anticorpos foi encontrada em 24
(28,9%) casos (Figura 13). Vinte e nove (45,3%) casos positivos para a proteína mdm2
(clone IB-10) foram negativos para a proteína p53 representada pelo clone DO-7.
(Figura 14). Em 39 (60,9%) casos positivos para o IB-10 foi observado ausência de
reatividade para o clone PAb-240 e destes casos, 10 foram positivos para o clone DO7. Do total de casos positivos para a proteína p53 (DO-7 e PAb-240), sete (22,5%)
foram negativos para a proteína mdm2.
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Figura 13: Imunoreatividade para os três anticorpos utilizados. A. Expressão nuclear de
p53 representada pelo anticorpo monoclonal clone DO-7. B. Imunoexpressão para o
anticorpo anti-p53 clone PAb-240. C e D. Imunolocalização da proteína p53, mostrando o
padrão nuclear representada pelo clone IB-10. (Objetiva de 20X).
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Figura 14: Correlação inversa entre a expressão das proteínas mdm2 (clone IB-10) e p53
(clones DO-7 e PAb-240). A e B. Positividade para o anticorpo anti-mdm2 clone IB-10.
Notar a expressão por toda a área tumoral. C. Ausência de reatividade para o anticorpo
anti-p53 clone DO-7 D. Caso negativo para expressão da proteína p53 representada pelo
anticorpo monoclonal clone PAb-240. (Objetiva de 20X).

4.2.2 Quantitativos

As proporções de imunoexpressão das proteínas p53 e mdm2 para cada
anticorpo foram obtidas pela média dos valores determinados pela análise quantitativa.
Esses valores foram: 7,4% para o clone DO-7 e 5,1% para o PAb-240. Para a proteína
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mdm2, representada pelo clone IB-10, a média de imunomarcação foi 4,4%. O índice
de positividade estabeleceu valor mínimo de zero para os três anticorpos e máximo de
39% para o DO-7, 40% para o PAb-240 e 22% para o IB-10. A descrição estatística da
expressão das proteínas p53 e mdm2 nos clones avaliados estão indicadas na tabela
8.

Tabela 8: Descrição estatística da imunoexpressão das proteínas p53 (clones DO-7 e PAb-240) e mdm2
(IB-10) na amostra avaliada.

Clone

n

Média

Desvio
padrão

Mediana

Amplitude
interquartílica

DO-7

83

7,44

9,73

2,4

14

PAb-240

83

5,13

8,94

0

8,5

IB-10

83

4,04

4,44

0

5,90

4.2.3. Associação entre os marcadores imuno-histoquímicos

Para comparar quantitativamente a imunoexpressão dos clones DO-7 e PAb-240
da proteína p53 e do IB-10 em carcinomas de células escamosas intra-bucais, o teste
de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para testar a normalidade das variáveis. Foi
verificado que as imunomarcações satisfazem o critério de normalidade, implicando na
utilização de métodos paramétricos para comparação das três expressões. A análise
da variância indica diferença estatisticamente significativa entre o percentual de área
marcada dos três marcadores (Estatística de Snedecor-Fisher: F = 3.864;g.l. = 2 e 246;
valor-p=0,022). O teste de Levene, ao nível de significância = 0,05, indica variâncias
heterogêneas entre os grupos de marcações (F = 17,037; g.l. = 2 e 246; p<0,0001).
Dessa forma, a avaliação das marcações diferenciadas está apresentada no quadro
abaixo, com base no teste de T3 de Dunnet: A distribuição da expressão da proteínas
p53 e mdm2 está expressa no gráfico 3.
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Quadro 2: Associação entre os marcadores DO-7, PAb-240 e IB-10.
PAb-240

IB-10

 = 2,317
valor-p = 0,152
NÃO

DO-7

 = 3,399
valor-p = 0,018
SIM
 = 1,082
valor-p = 0,662
NÃO

PAb-240

NÂO - indica inexistência de diferença estatisticamente
significativa (p>0,05) entre o marcador indicado na
respectiva linha e o marcador indicado na respectiva coluna
SIM - indica existência de diferença estatisticamente
significativa (p<0,05) entre o marcador indicado na
respectiva linha e o marcador indicado na respectiva
coluna.

50

Percentual de marcação

40

30

20

10

0
N=

83

83

83

DO-7

PAb-240

IB-10

Marcadores

Gráfico

3:

Distribuição

comparativa

da

quantificação

imuno-

histoquímica dos anticorpos anti-p53 (clones DO-7 e PAb-240) e antimdm2 (clone IB-10) visualizadas no gráfico em caixa (Box-andwhiskers plot).
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4.2.4 Associação dos dados imuno-histoquímicos com os dados sóciodemográficos e clínico-patológicos

A expressão imuno-histoquímica dos clones foi analisada segundo o sexo, cor
da pele, idade e os fatores de risco (tabagismo e etilismo).Foram utilizados como dados
clínico-patológicos para a análise da expressão imuno-histoquímica das proteínas
avaliadas a localização anatômica do tumor, gradação histopatológica (OMS), estádio
clínico (cEstádio) e estádio patológico (pEstádio), padrão de invasão, infiltrado
inflamatório, invasão perineural e a avaliação histopatológica de risco (AHR).
Para o estudo da correlação entre a expressão das proteínas p53 e os dados
sócio-demográficos e clínico-patológicos, os pacientes foram classificados em dois
grupos: aqueles para os quais a imunoexpressão da p53 no clone DO-7 foi inferior ao
valor médio (7,44%) da imunomarcação realizada pela análise quantitativa e aqueles
para os quais essa imunoexpressão foi igual ou superior a esse valor médio.
Classificação análoga foi realizada para os clone PAb-240 e IB-10 com valores médios
de 5,13% e 4,4%, respectivamente.
Na correlação dos resultados da imunomarcação do anticorpo DO-7 com o sexo,
evidenciou-se o feminino com média de 8,88% e desvio padrão de 10,42% (mínimo de
zero e máximo de 39%) e média de 7,21% e desvio padrão de 9,76% (mínimo de zero
e máximo de 36%) para o masculino. O anticorpo PAb-240 apresentou média de 5,34%
e desvio padrão de 8,96% (mínimo de zero e máximo de 28%) para o feminino e média
de 5,32% e desvio padrão de 9,32% (mínimo de zero e máximo de 40%) para o
masculino. Em relação ao anticorpo IB-10 foi observado uma média de 3,4 % e desvio
padrão de 3,83% (mínimo de zero e máximo de 14%) para o feminino e média de
3,91% e desvio padrão de 4,51% (mínimo de zero e máximo de 22%) para o
masculino. O teste exato de Fischer não evidenciou diferenças estatisticamente
significativas entre a expressão das proteínas estudadas em relação ao sexo. (2 =
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1,86; g.l. =1; valor-p = 0,21, para o clone DO-7; 2 = 2,13; g.l. =1 valor-p =0,18, para o
clone PAb-240 e 2 = 0,26 g.l. =1 valor-p = 0,62, para o clone IB-10).
Ao classificar os pacientes segundo a idade menor (≤) e maior ou igual (>) a 60
anos: o teste exato de Fisher indicou a existência de diferença estatisticamente
significativa (p>0,05) na imunomarcação, para o clone IB-10 entre o grupo de pessoas
abaixo de 60 anos e daquelas com mais de 60 anos (2 = 0,269 g.l. =1 valor-p = 0,021).
Assim, uma menor expressão da proteína mdm2 (clone IB-10) foi demonstrada em
pacientes com idade inferior a 60 anos. Os clones Pab-240 e DO-7 não evidenciaram
diferenças estatisticamente significativas quando associadas a esta variável.
Em relação aos dados clinico-patológicos, os resultados do teste exato de Fisher
indicaram associação estatisticamente significativa da proteína p53, representada pelo
clone DO-7 e da proteína mdm2 (clone IB-10) nos pacientes categorizados no estádio
clínico IV (2 = 8,622; g.l. =1; valor-p= 0,005 para o clone DO-7; 2 = 7,699; g.l. =1;
valor-p = 0,010 para o clone IB-10). No entanto, essa distribuição na expressão dessas
proteínas não se manteve quando associada ao estadiamento patológico (2 = 0,150;
g.l. =1; valor-p= 0,81 para o clone DO-7; 2 = 0,006; g.l. =1; valor-p = 1,00 para o clone
IB-10). Todas as descrições estatísticas da expressão imuno-histoquímica entre as
variáveis analisadas estão demonstradas na tabela 9.
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Tabela 9: Descrição da imunoexpressão das proteínas p53 (clones DO-7 e PAb-240) e mdm2 (IB-10)
patológicos.
DO-7
Variáveis

Categoria

Sexo

Masculino
Feminino
≤ 60 anos
>60 anos
Branca
Parda
Negra
Sim
Não
Sim
Não
Língua
Assoalho bucal
I+ II
III + IV
Cirurgia
Cirurgia+ RXT
I+ II
III + IV
< 5 mm
≥ 5 mm
BD+MD
PD
Sim
Não
Tipo1 e 2
Tipo3
Baixo Risco
Intermediário
Alto Risco

Idade
Cor

Àlcool
Tabagismo
Localização**
Estádio Clínico
Tratamento
Estádio Patológico
Espessura*
Gradação / OMS
Invasáo Perineural
Infiltrado Inflamatório
AHR

relacionadas aos dados clínico-

PAb-240

Casos
(< Média)

Casos
(> Média)

39
12
32
19
32
17
2
38
13
40
11
37
26
25
26
12
39
17
34
4
47
38
13
38
13
36
15
3
15
33

20
12
17
15
20
7
5
21
11
22
10
23
11
26
6
11
21
12
20
4
27
25
7
27
5
27
5
1
10
21

Valor p

0,21
0,49
0,13
0,45
0,43
0,17
0,005
0,32
0,81
0,46
0,79
0,41
0,19
0,84

IB-10

Casos
(< Média)

Casos
(> Média)

44
14
38
20
36
18
4
44
14
46
12
42
28
33
25
15
43
20
38
6
52
46
12
43
15
41
17
3
16
39

15
10
11
14
16
6
3
15
10
16
9
18
9
18
7
8
27
9
16
2
22
17
8
22
3
22
3
1
9
15

Valor p

0,18
0,90
0,65
0,18
0,17
0,34
0,22
0,60
1,00
1,00
0,27
0,24
0,10
0,74

Casos
(< Média)

Casos
(> Média)

38
14
36
16
36
13
3
37
15
42
10
38
26
26
26
13
39
18
34
8
43
39
13
11
41
40
12
1
18
33

21
10
13
18
16
11
4
22
9
20
11
22
11
25
6
10
21
11
20
0
31
24
7
7
24
23
8
3
7
21

Valor p

0,62
0,02
0,23
1,00
0,12
0,25
0,01
0,61
1,00
0,02
1,00
0,31
0,79
0,18
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4.2.5 Análise de Sobrevida em relação à imuno-histoquímica

A análise estatística da sobrevida realizou-se por meio dos índices de
sobrevida total e sobrevida livre de doença associados à imunoexpressão das
proteínas p53 (clone DO-7 e PAb-240) e mdm2 (clone IB-10).
O emprego da análise quantitativa para a classificação da expressão das
proteínas p53 ( clones DO-7 e PAb-240) e mdm2 (clone IB-10) em dois grupos,
incluindo valores menores e valores maiores do que a média de marcação. Nessa
análise também foi considerada a análise qualitativa dos casos analisados e que
dividiram os tumores em duas categorias: positivos e negativos (independente da
intensidade de marcação).

4.2.5.1 Sobrevida Total

Em relação aos clones DO-7 e PAb-240, para a análise de diferença entre a
sobrevida total dos pacientes formados por valores maiores e valores menores
(obtidos pela média) de imunoexpressão da p53, o teste log rank não evidenciou
diferenças estatisticamente significativas entre a sobrevida total dos pacientes com
menores valores de expressão da p53 e com os maiores valores dessa expressão,
tanto para o clone DO-7 (Teste de Log rank 2 = 0; g.l. = 1; valor-p = 0,986), quanto
pelo clone PAb-240 (Teste de Log rank 2 = 3,551; g.l. = 1 valor-p = 0,60). Ao
analisar o índice de sobrevida total classificando os tumores em negativos e
positivos também não foi observada diferença estatisticamente significativa (Teste
de Log rank 2 = 0,234; g.l. = 1; valor-p = 0,629; para o clone DO-7; (Teste de Log
rank 2 = 0,523; g.l. = 1; valor-p = 0,470).
Para a associação entre a expressão da proteína mdm2 e os índices de
sobrevida total, o teste log rank evidenciou diferença estatisticamente significativa
entre a sobrevida total dos pacientes e a imunomarcação representada pelo clone
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IB-10 (análise quantitativa: 2 = 4,444; g.l. = 1; valor-p = 0,035; análise qualitativa: 2
= 3,873; g.l. = 1; valor-p de Log rank = 0,040).
Na análise quantitativa, 31 casos com expressão da proteína mdm2 com
valores maiores que a média, sofreram óbito. Através das curvas descritas na figura
15, identifica-se que os pacientes com maior expressão da proteína mdm2
apresentaram pior sobrevida quando comparado aos pacientes com menor
expressão.

.

Figura 15: Sobrevida total dos pacientes com CCE de boca
segundo a imunoexpressão da proteína mdm2 (clone IB-10).
Probabilidade de sobrevida acumulada de acordo com análise de
Kaplan-Meier. Os triângulos sobre as linhas representam os dados
censurados

4.2.5.2 Sobrevida Livre de Doença
A sobrevida livre de doença foi determinada pelo período após a data de
tratamento inicial em que o paciente não apresentou recidiva.
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Quando aplicado o método de Kaplan Meier, o teste log rank não evidenciou
diferença estatisticamente significativa entre a sobrevida livre de doença dos
pacientes com valores menores e maiores do que a média da expressão de p53
e/ou para a categoria estabelecida em dois grupos - casos negativos ou positivos-,
para os clones DO-7 (análise em quantitativa: Teste de Log rank, 2 = 1,465; g.l. = 1;
valor-p = 0,226; análise qualitativa: Teste de Log rank, 2 = 0,410; g.l. = 1; valor-p =
0,522) e PAb-240 (análise quantitativa: Teste de Log rank, 2 = 0,000; g.l. = 1; valorp = 0,991; análise qualitativa: Teste de Log rank, 2 = 0, 837; g.l. = 1; valor-p =
0,360).
Para análise da sobrevida livre de doença associada à expressão da proteína
mdm2 com referência na marcação realizada pelo clone IB-10, o teste log rank
também não evidenciou diferença estatisticamente significativa para a sobrevida
livre de doença e a imunomarcação referenciada (análise quantitativa: Teste de Log
rank, 2 = 1,972; g.l. = 1; valor-p = 0,160; análise qualitativa: Teste de Log rank, 2 =
1,934; g.l. = 2; valor-p = 0,38).

4.3. ANÁLISE DOS POLIMORFISMOS DOS GENES TP53 E MDM2

4.3.1. Determinação do polimorfismo PIN3 do gene TP53

A amplificação da região que compreende o intron 3 do gene TP53 pela
técnica de PCR apresentou sensibilidade e especificidade satisfatória. Todas as
amostras (n= 78) apresentaram amplificação positiva e passível de genotipagem.
Para assegurar a especificidade e sensibilidade dos resultados, todas as amostras
do grupo caso e 10% do grupo controle foram repetidas e apresentaram resultados
idênticos aos da primeira reação. O alelo selvagem que corresponde ao fragmento
sem a inserção de 16 pb, apresentou um tamanho de 181 bp, enquanto o alelo
polimórfico (mutante) um tamanho correspondente a 196 bp, conforme o esperado.
Portanto, de acordo com o padrão de localização das bandas, os resultados obtidos
variaram de acordo com três padrões genéticos distintos: homozigoto selvagem
(WW), homozigoto mutante (MM) e heterozigoto (WM), conforme apresentado na
Figura 16.
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Figura 16: Eletroforese em gel de poliacrilamida a 12% de amplicons da
região correspondente ao intron 3 do gene TP53. 1. PM= 100 bp 2. C- , 3
e 4 homozigoto não polimórfico (WW); 5 - homozigoto polimórfico (MM) e
6. Heterozigoto (WM).

Nos indivíduos sem câncer (grupo controle), a frequência do alelo selvagem
(W), foi de 0,93%, em oposição ao alelo mutante que apresentou uma frequência
alélica de 0,17%. Essa população encontra-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg (2=
0,691933078, valor-p= 0,4055), evidenciando que a frequência dos genótipos
observada não apresentou diferenças estatisticamente significativas da esperada.
Desta forma, este grupo específico não apresentou mudanças que pudessem alterar
a frequência dos genótipos.
A distribuição dos genótipos no grupo controle demonstrou uma maior
frequência do genótipo selvagem, ocorrendo em 151 (67,7%) casos. O genótipo
mutante foi o menos prevalente, sendo determinado em cinco casos, o que
correspondeu 2,2% da amostra total.
Em relação ao grupo formado por indivíduos com câncer (grupo caso), as
frequências alélicas foram de 0,56% para o alelo selvagem e 0,44% para o mutante.
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Esta distribuição não obedeceu ao princípio de Hardy-Weinberg (2= 42,84328151;
p<0,0001), sugerindo uma seletividade dessa frequência na ocorrência da doença. A
tabela 10 demonstra a distribuição da frequência alélica dos grupos analisados.
Tabela 10: Distribuição dos genótipos do intron 3 (PIN3) do gene TP53 entre os grupos caso e
controle.
Variável

Grupo Caso
n=78

Grupo Controle
n=224

TP53 PIN3

n

(%)

n

(%)

WW

10

12.8

151

67,4

WM

67

85.9

68

30.4

MM

1

1.3

5

2.2

WM + MM

68

87.2

73

32.6

87
69

0.56
0.44

370
78

0.93
0.17

Frequência Alélica
W
M
HW*

p< 0,0001

valor-p= 0.40

HW* - equilíbrio de Hardy-Weinberg
W - alelo selvagem; M - alelo mutante
WW- homozigoto selvagem; MM – homozigoto mutante;
WM – heterozigoto.

4.3.2 Determinação do polimorfismo no exon 4 (Arg/Pro) do gene TP53

A análise do polimorfismo localizado no códon 72 do gene TP53 foi
determinada por PCR em tempo real (Figura 17). A técnica de PCR em tempo real
foi adequada para avaliar as variantes polimórficas associadas a região
compreendida do exon 4 do gene TP53, através da utilização de sondas específicas
que permitiram a identificação das bases correspondente da região de interesse.
Para a confirmação dos resultados obtidos pela técnica de PCR em tempo real, as
amostras foram confirmadas por sequenciamento, a região amplificada por PCR
gerando um fragmento de 434 pb, conforme o esperado (Figura 18). A purificação
realizada previamente ao sequenciamento eliminou os resíduos oriundos da
amplificação de PCR. Utilizando oligonucleotídeos senso e antisenso obtiveram-se
sequencias passíveis de leitura nos casos analisados. As bases observadas no
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cromatograma incluíram regiões que abrangem desde a sequência inicial dos
oligonucleotídeos utilizados até as bases finais da região alvo, indicando que se
atingiu a otimização das condições de execução desta técnica.

Figura 17: Resultado da genotipagem do polimorfismo no exon 4 por PCR em tempo real
para os três genótipos possíveis.

Figura 18: Eletroforese em gel de agarose a 2% de amplicons da região correspondente
ao exon 4 do gene TP53. Parte superior / Coluna1. PM = 100 pb; 2. C-; 3 a 12, amostras
gerando um fragmento de 434bp. Parte Inferior / Coluna 1. PM = 100 pb; 2. a 5, amostras
gerando um fragmento de 434bp.
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Na avaliação das sequências do exon 4 do gene TP53 foi identificada em
cada caso um dos três padrões genéticos esperados. O genótipo heterozigoto foi
determinado pela substituição de uma citosina (C) por uma guanina (G) que codifica
uma arginina na posição do códon 72. A determinação dos alelos homozigotos foi
determinada quando não foram encontradas variações nucleotídicas nessa região.
Na figura 19 evidencia as bases observadas nos cromatogramas obtidos nessa
região.

Figura 19: Segmento ilustrativo da análise de sequência realizada pela técnica de
sequenciamento para a regiáo do exon 4 do gene TP53, demonstrando os três
genótipos possíveis. A. Homizigoto (CC) B. Heterozigoto (CG) e C. Homozigoto (GG).

Na análise deste polimorfismo, ambos os grupos estudados encontram-se em
equilíbrio de Hardy-Weinberg (2= 0,995, valor-p = 0,31 para o grupo controle; 2=
0,919, valor-p = 0,37 para o grupo caso). O genótipo homozigoto CC foi mais
frequente no grupo caso, representando 43% desta população. Em relação ao grupo
controle, o genótipo CG foi o mais prevalente (43,8%). Em ambos os grupos o
genótipo homozigoto GG foi o menos prevalente, ocorrendo em 12 (15.4%) casos no
grupo caso e em 35 (16.6%) no grupo controle. As distribuições alélicas,
genotípicas, assim como os resultados obtidos a partir do princípio supracitado estão
descritos na tabela 11.
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Tabela 11: Distribuição dos genótipos do exon4 (Arg/Pro) do gene TP53 entre os grupos caso
e controle.
Variável

Grupo Caso
n=78

Grupo Controle
n=224

TP53 exon 4

n

(%)

n

(%)

CC

34

43

91

40,6

CG

32

41

98

43,8

GG

12

15,4

35

16,6

CG + GG

44

56,4

133

59.4

66
56

0,64
0,36

280
168

0.63
0.38

Frequência Alélica
C
G
HW*

Valor-p= 0,31

Valor-p =0,37

HW* - equilíbrio de Hardy-Weinberg
C - alelo selvagem; G - alelo mutante
CC- homozigoto selvagem; GG – homozigoto
mutante; GG – heterozigoto.

4.3.3. Determinação do polimorfismo SNP 309 do gene MDM2

A análise dos resultados da reação de PCR para amplificação da região que
compreende o intron 1 do gene MDM2 evidenciou um fragmento de 352 pb. (Figura
20). Não foram observadas bandas inespecíficas no protocolo adotado. A
genotipagem por RFLP utilizando a enzima MspA1 I digeriu os amplicons de 352bp
em fragmentos de 233, 88 e 31bp para o alelo T e fragmentos de 233, 187, 88,46 e
31bp para o alelo G. Estes específicos padrões de restrição podem ser observados
na figura 21.
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Figura 20: Eletroforese em gel de agarose a 2% de amplicons da região
correspondente ao intron 1 do gene MDM2. 1. PM = 100 pb; 2. C-; 3 a 13,
amostras gerando um fragmento de 352bp.

Figura 21: Eletroforese em gel de agarose a 2% de amplicons da região
correspondente ao exon 1 do gene MDM2, após digestão com enzima de
restrição MSAP1 I, evidenciando os genótipos (TT; TG e GG). As amostras 1
e 5 exemplifica o genótipo TT, a amostra 6 o genótipo GG e as amostras 9 e
10 o TG.

Para assegurar a confiabilidade dos resultados, as amostras foram
submetidas à discriminação alélica pela técnica de PCR em tempo real. Os
iniciadores e as sondas desenhadas e utilizadas para o polimorfismo do gene MDM2
proporcionaram adequado anelamento, amplificação e leitura dos fluorocromos nas
condições em que a reação foi realizada. Em todos os casos os resultados obtidos
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foram semelhantes aos obtidos pela técnica de PCR/RFLP. Esta validação realizada
por essa metodologia, permitiu confirmar a especificidade e eficácia do protocolo
utilizado para a técnica de PCR/RFLP (Figura 22).

Figura 22: Resultado da genotipagem do polimorfismo SNP 309 por PCR em
tempo real para os três genótipos possíveis.

A distribuição do genótipo TT no grupo controle foi o mais prevalente,
incidindo em 109 (48,7%) indivíduos, seguido pelos genótipos heterozigoto TG
(44,2) e homozigoto GG (7,1%), com uma frequência alélica de 0,71% para o alelo T
e 0,29% para o G. Em contrapartida, o genótipo dominante nos indivíduos que
compreendem o grupo caso foi o heterozigoto, ocorrendo em 37 (47,4%) casos. Ao
aplicar o principio de Hardy-Weinberg (2= 0,119027125, valor-p= 0,731) foi
verificado que essa população se encontra em equilíbrio. A tabela 12 estratifica as
informações desse polimorfismo entre o grupo caso e controle.
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Tabela 12: Distribuição dos genótipos do SNP309 do gene MDM2 entre os grupos caso
Grupo Caso
Grupo Controle
e controle.
Variável

n=78

n=224

MDM2 (SNP309)

n

(%)

n

(%)

TT

32

41

109

48.7

TG

37

47.4

99

44.2

GG

9

11.5

16

7.1

TG + GG

46

59

115

53.3

101
55

0.65
0.35

317
131

0.71
0.29

Frequência Alélica
T
G
HW*

valor-p= 0,731

valor-p= 0,308

HW* - equilíbrio de Hardy-Weinberg
T - alelo selvagem; G - alelo mutante
TT- homozigoto selvagem; GG – homozigoto mutante; TG –
heterozigoto.

4.4 ANÁLISE DE RISCO EM RELAÇÃO AOS POLIMORFISMOS

O polimorfismo que compreende a região do intron 3 (PIN3) do gene TP53,
apresentou uma chance de risco de desenvolvimento de câncer de boca é 14 vezes
maior quando comparado aos pacientes sem câncer (p<0,0001). Não foi verificado
associação significativa entre o risco de desenvolvimento de câncer para os
polimorfismos Arg/Pro (valor-p = 0,0955) e SNP309 (valor-p = 0,1904) na análise
individual. A tabela 13 evidência o risco de desenvolvimento de CCEB entre os
grupos avaliados.
Ao analisar as frequências genotípicas e alélicas combinadas foi possível
observar que os pacientes (grupo caso) com o polimorfismo PIN3 (WM + MM)
apresentaram um risco no desenvolvimento de CCEB (p < 0,0001), o mesmo é
observado no na presença do polimorfismo SNP309 (valor-p =0,046). Esse aumento
no risco do polimorfismo SNP 309 acontece de maneira mais significativa quando
combinado com o polimorfismo PIN3 (p< 0,0001). Na análise combinada com os três
polimorfismos (TG, CC e WM) observa-se, nessa população, um aumento no risco
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de desenvolvimento de câncer com localização em língua e assoalho (valor-p=
0,0069). A tabela 14 pode-se evidenciar a frequência genotípica e alélica, bem como
o risco estimado dos polimorfismos combinados.

Tabela 13: Risco estimado para os polimorfismos entre o grupo caso e o controle.
Grupo Caso
(N = 78)
N
(%)

Grupo Controle
(n = 224)
n
(%)

Univariada
RC (IC 95%)

10
67
1
68

12,8
85,9
1,3
87,2

151
68
5
73

67,4
30,4
2,2
32,6

Referente

87

0,56

370

0.83

69

0,44

78

0.17

CC

34

43,6

91

40,6

Referente

CG

32
12
44

41
15,4
56,4

98
35
133

43,8
15,6
59,4

1,273 (0,738 ; 2,197)
1,916 (0,774 ; 4,745)
1,363 (0,809 ; 2,296)

66

0,64

280

0,63

56

0,36

168

0,38

TT

32

41

109

48,7

Referente

TG
GG

37
9

47,4
11,5

99
16

44,2
7,1

0,874 (0,499 ; 1,531)
0,918 (0,427 ; 1,972)

A1A2 + A2A2

46

58,9

115

51,3

Frequência Alélica
T

101

0.65

317

0.71

G

55

0.35

131

0.29

TP53 PIN3
WW
WM
MM
WM + MM
Frequência Alélica
W
M

14,878 (7,217 ; 30,672)
3,02 (0,321 ; 28,380)
14,066 (6,845 ; 28,904)

3.762 (2,523 ; 5,609)

TP53 Exon 4

GG
CG+GG
Frequência Alélica
C
G

1,414 (0,9438 ; 2,119)

MDM2 (SNP 309)

0,885 (0,809 ; 2,296)

1,318 (0,8953 ; 1,940)
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Tabela 14: Análise da frequência dos polimorfismos combinados entre os casos(n=78) e controles (n=224).
Genótipos

Grupo Caso

Grupo controle

Univariada

Intron 3

Exon 4

MDM2

n. (%)†

n. (%)†

RC (IC 95%)

WW

CC

TT

1 (1,3)

34 (15,2)

Referente

WM + MM

CC

TT

12 (15,4)

9 (4)

116,15 (1,4,360 ; 939;72)

WW

CG + GG

TT

1 (3,8)

39 (17,4)

0,872 (0,052;14,486)

WW

CC

TG + GG

3(3,8)

9 (4)

11,333 (1,049 ; 12,46)

WM + MM

CG + GG

TT

18 (23,1)

37 (16,5)

16,541 (2,093;130,73)

WM + MM

CC

TG + GG

18 (23,1)

7 (3,1)

87,429 (9,959 ; 767,50)

WW

CG + GG

TG + GG

5 (6,4)

63 (28,1)

2,698 (0,3027 ; 24,056)

WM + MM

CG + GG

TG + GG

20 (25,6)

65 (29)

10,462 (1,345 ; 81,367)
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4.4.1 Associação dos polimorfismos com os dados sócio-demográficos e
clínico-patológicos

A análise dos polimorfismos associados aos genes TP53 e MDM2 foi
realizada segundo o sexo, cor da pele, idade e os fatores de risco (tabagismo e
etilismo). Foram utilizados como dados clínico-patológicos para a análise dessas
variantes genéticas a localização anatômica do tumor, gradação histopatológica
(OMS), estádio clínico (cTNM) e estádio patológico (pTNM), padrão de invasão,
infiltrado inflamatório, invasão perineural e a avaliação histopatológica de risco
(AHR).
Para análise estatística dos genótipos previamente determinados com os
dados sócio-demográficos e clínico-patológicos, os pacientes foram classificados em
duas variáveis de acordo com seu perfil genético: homozigoto selvagem (A1A1) e
heterozigoto em conjunto com homozigoto mutante (A1A2 + A2A2).
De todas as variáveis analisadas, o cTNM agrupado e a invasão perineural
demonstraram associação estatisticamente significativa quando correlacionado com
os genótipos da região que compreende o intron 3 (PIN3) do gene TP53.(Teste
exato de Fisher 2 = 4;564; g.l. = 1; valor-p = 0,041 para o cTNM agrupado; 2 =
4;684; g.l. = 1; valor-p = 0,045 para a invasão perineural). Essa associação sugere
que a presença de invasão perineural está associada com maior frequência nos
pacientes com os genótipos WM e MM. Em relação aos genótipos associados ao
gene MDM2, o teste do qui quadrado, evidenciou diferenças estatisticamente
significativas entre os referidos genótipos e a gradação histopatológica proposta pela
OMS. (Teste exato de Fisher 2 = 4,914; g.l. = 1; valor-p = 0,035). Assim, os dados
indicam que há correlação entre os genótipos com alelo(s) polimórficos com os
tumores pouco diferenciados.
As descrições estatísticas entre a correlação da frequência dos polimorfismos
e as variáveis analisadas estão evidenciadas na tabela 15.
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Tabela 15: Descrição estatística da frequência dos polimorfismos analisados e os dados clínicos-patológicos.

Gene TP53 (PIN3)
Variáveis

Categoria

Sexo

Masculino
Feminino
≤ 60 anos
>60 anos
Branca
Parda
Negra
Sim
Não
Sim
Não
Língua
Assoalho bucal
I+ II
III + IV
Cirurgia
Cirurgia+ RXT
I+ II
III + IV
< 5 mm
≥ 5 mm
BD+MD
PD
Sim
Não
Tipo1 e 2
Tipo3
Baixo Risco
Intermediário
Alto Risco

Idade
Cor

Àlcool
Tabagismo
Localização**
Estádio Clínico
Tratamento
Estádio Patológico
Espessura*
Gradação / OMS
Invasão Perineural
Infiltrado Inflamatório
AHR

(n) Genótipo
WW

Genótipo
WM +MM

7
3
5
5
6
2
2
6
4
6
4
7
3
9
1
4
6
5
5
2
8
9
1
5
5
9
1
0
5
5

49
19
41
27
43
21
4
51
17
52
16
50
32
37
31
16
52
22
46
5
62
49
19
55
13
50
18
4
17
47

GeneTP53 (exon4)
Valor p

0,57
0,38
0,29
0,44
0,22
0,49
0,04
0,29
0,30
0,22
0,21
0,045
0,43
0,22

Genótipo
CC

Genótipo
CG +GG

24
10
22
12
25
7
2
25
9
27
7
23
19
17
17
6
28
9
25
4
29
29
5
24
10
24
10
2
8
24

32
12
24
20
24
16
4
32
12
31
13
34
16
29
15
14
30
18
26
3
41
29
15
36
8
35
9
2
14
28

Gene MDM2 (SP309)
Valor p

0,51
0,25
0,22
0,57
0,26
0,11
0,17
0,19
0,23
0,45
0,69
0,28
0,43
0,71

Genótipo
TT

Genótipo
TG+GG

24
8
20
12
18
10
4
24
8
25
7
23
16
17
15
9
23
12
20
2
29
28
4
26
6
24
8
2
8
22

32
14
26
20
31
13
2
33
13
33
13
34
19
29
17
11
35
15
31
5
41
30
16
34
12
35
11
2
14
30

Valor p

0,79
0,64
0,35
0,80
0,60
0,49
0,48
0,79
0,80
0,69
0,035
0,58
1,00
0,83
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4.5 ANÁLISE DE SOBREVIDA EM RELAÇÃO AOS POLIMORFISMOS

4.5.1 Sobrevida Total

A análise estatística da sobrevida realizou-se por meio dos índices de
sobrevida total e sobrevida livre de doença associados a frequência dos
polimorfismos relacionados aos genes TP53 (exon 4 e intron 3) e MDM2 (SNP309).
Para a análise dos índices de sobrevida, os resultados da determinação dos
polimorfismos foram divididos em dois grupos, o primeiro constituído por pacientes
que apresentou o genótipo homozigoto selvagem (A1A1) e o segundo que incluiu
os seguintes genótipos: heterozigoto e homozigoto mutante (A1A2 + A2A2).
Em relação aos genótipos associados ao gene TP53 (exon 4 e PIN3), para a
análise de diferença entre a sobrevida total dos pacientes divididos em dois grupos
(de acordo com a presença ou não do alelo polimórfico), o teste log rank não
evidenciou diferenças estatisticamente significativas entre a sobrevida total dos
pacientes com o genótipo homozigoto selvagem e com os que apresentavam os
genótipos com pelo menos um alelo mutante, tanto para o exon 4 (Teste de Log rank
2 = 0;402; g.l. = 1; valor-p = 0,52), quanto para o PIN3 (Teste de Log rank 2 =
0,523; g.l. = 1 valor-p = 0,47). Ao analisar os índices de sobrevida total e a
distribuição alélica associada ao gene MDM2 (SNP309) também não foram
observadas diferenças estatisticamente significativas entre a sobrevida desses
pacientes e a variáveis analisadas (Teste de log rank, 2 = 0,114; g.l. = 1; valor-p =
0,73).

4.5.2 Sobrevida Livre de Doença

Em relação a sobrevida livre de doença, o método de Kaplan-Meier foi
aplicado para verificar associação entre o período em que os pacientes
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sobreviveram sem manifestar recidiva da doença e a frequência dos polimorfismos
associados aos polimorfismos avaliados neste trabalho, o teste log rank não
evidenciou diferença estatisticamente significativa entre a sobrevida livre de doença
dos pacientes e os genótipos das regiões genéticas avaliadas. (Teste de log rank, 2
= 0,827; g.l. = 1; valor-p = 0,36, para o exon 4 do gene TP53, Teste de log rank, 2 =
2,863; g.l. = 1; valor-p = 0,91, para o intron 3/PIN3 do gene TP53 e Teste de log
rank, 2 = 0,374; g.l. = 1; valor-p = 0,54, para o SNP309 do gene MDM2).

4.6

ASSOCIAÇÃO

DOS

DADOS

IMUNO-HISTOQUÍMICOS

COM

OS

RESULTADOS DOS POLIMORFISMOS

A análise estatística A análise estatística da correlação da imunoexpressão
das proteínas p53 e mdm2 com a presença dos polimorfismos realizou-se pela
aplicação dos testes de Kruskal-Wallis, Mann-Whitney e qui quadrado.
Ao comparar a expressão da proteína p53, representada pelo clone DO-7 e
os genótipos associados ao polimorfismo do intron 3 (PIN3) do gene TP53, o teste
de Kruskal-Wallis, ao nível de significância  = 0,05, indica evidência de diferença
estatisticamente significativa (p<0,05) entre o genótipo WW sob a marcação do DO7 (H = 6,138; g.l. = 2; valor-p = 0,046). O teste de Mann-Whitney, ao nível de
significância  = 0,05, evidencia diferença estatisticamente significativa (p<0,05)
entre os polimorfismos WW e WM (U = 205,5; valor-p = 0,019). O quadro a seguir
resume esses achados.
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Quadro 3: Análise estatística do polimorfismo PIN3 em relação a marcação representada
pelo clone DO-7.

Polimorfismos

WM

MM

WW

U = 205,5
valor-p = 0,019
SIM

U = 1,5
valor-p = 0,364
NÃO
U = 23
valor-p = 0,706
NÃO

WM

Obs.: SIM – indica evidência de diferença estatisticamente significativa
(p<0,05) entre o polimorfismo indicado na respectiva linha e o
polimorfismo indicado na respectiva coluna quanto à marcação
com o DO-7
NÃO – indica inexistência de diferença estatisticamente significativa
(p>0,05) entre o polimorfismo indicado na respectiva linha e o
polimorfismo indicado na respectiva coluna quanto à marcação
com o DO-7

Ao avaliar a expressão da proteína em duas categorias (casos positivos e
negativos), o teste exato de Fischer, indica evidência diferenças estatisticamente
significativa entre a expressão da proteína p53 (clone DO-7) e o genótipo WW
(Teste exato de Fischer, valor p= 0,017). A tabela 16 indica esses achados.

Tabela 16: Associação entre a imunoexpressão da proteína p53 (clone DO-7) e o
polimorfismo PIN 3.

DO-7 (duas categorias)

Negativo

Positivo

WW

1

9

WM + MM

35

33

Polimorfismo
PIN 3
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Em relação a expressão da proteína p53, representada pelo clone PAb-240,
e mdm2 (clone IB-10), o teste de Kruskal-Wallis, ao nível de significância  = 0,05,
indica inexistência de diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre os
genótipos associados ao polimorfismo PIN3 sob as imunomarcações da proteína
p53 clone PAb-240 (H = 2,629; g.l. = 2; valor-p = 0,269) e da proteína mdm-2 (H =
4,851; g.l. = 2; valor-p = 0,088).
Em relação aos genótipos associados ao SNP309, o teste de KruskalWallis, ao nível de significância  = 0,05, indica inexistência de diferença
estatisticamente significativa (p>0,05) entre os genótipos sob a imunomarcação da
proteina p53 clone DO-7 (H = 1,454; g.l. = 2; valor-p = 0,483), PAb-240 (H = 3,268;
g.l. = 2; valor-p = 0,195) e IB-10 (H = 0,070; g.l. = 2; valor-p = 0,966).
Em relação aos genótipos associados ao polimorfismo localizado no exon 4
(Arg/Pro) do gene TP53, apenas a imunoexpressão da proteína p53 representada
pelo PAb-240 (casos positivos e negativos) apresentou associação estatisticamente
positiva (Teste exato de Fisher, valor-p = 0,35). A tabela 17 demonstra a distribuição
da imunomarcação representada pelo PAb-240 com os genótipos agrupados.

Tabela 17: Associalção entre a imunoexpressão da proteína p53 (clone PAb-240) e o
polimorfismo Arg/Pro.
PAb-240 (duas categorias)

Negativo

Positivo

WW

26

8

WM + MM

23

21

Polimorfismo
Arg/Pro

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos
nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.”
(Paulo Freire)

6. DISCUSSÃO

6. DISCUSSÃO

Esse trabalho foi elaborado em continuidade à dissertação de mestrado
defendida em 2008, na qual foi investigada a imunomarcação da proteína p53 com
diferentes clones (DO-7 e PAb-240) em uma população de 53 casos de CCEB
primários do INCA-RJ. Na dissertação observou-se a imunoexpressão superior à
média amostral em 64% dos casos para o DO-7 e em 58% para o PAb-240. Foi
constatada diferença estatística entre as expressões da proteína p53 nos clones
investigados (p= 0,001). Entretanto, não foi verificada associação significativa entre
a expressão da proteína p53 com os fatores clínico-patológicos e índices de
sobrevida. A partir desses achados viu-se a necessidade de ampliar as
investigações nessa linha de pesquisa para confirmação dos resultados imunohistoquímicos e estimar o papel prognóstico do TP53 nos CCEB. Para isso, foi
proposto um estudo prospectivo para coleta de material tumoral fresco e sangue dos
pacientes, visando aprofundar a análise molecular do gene TP53 e outro gene
relacionado funcionalmente, o MDM2.
A

literatura

apresenta

inúmeros

estudos

publicados

na

busca

de

biomarcadores prognósticos para o CCEB que encontraram resultados contraditórios
e conclusões inconsistentes, especialmente com o gene TP53, um dos mais
relevantes genes supressores tumorais envolvidos na carcinogênese. Recentes
trabalhos de revisão, como OLIVEIRA & RIBEIRO-SILVA, de 2011, descrevem os

Discussão 98

principais estudos com esse propósito, mas ainda permanecem indefinidos os genes
e as principais vias de sinalização envolvidas na carcinogênese bucal. Uma provável
causa para essas indefinições está na variedade de desenhos dos estudos,
qualidade das amostras, falta de critérios e padrões metodológicas adotados, muitas
vezes para o mesmo biomarcador. Para isso, foi proposto em 2000 no First
International Meeting on Cancer Diagnostics, a criação de recomendações que
guiassem os estudos, definindo em linhas gerais detalhes do desenho dos estudos,
hipóteses pré-definidas, caracterização dos espécimes e pacientes avaliados,
métodos e análises estatísticas. Ainda, as recomendações sugerem a inclusão na
discussão de dados e elementos importantes. A finalidade dessas recomendações é
encorajar a transparência e detalhada descrição das informações relevantes
encontradas nos estudos que possam ajudar no entendimento e aplicabilidade dos
achados. Essas recomendações foram publicadas em 2005, por McSHANE et al., e
estão descritas da forma original no apêndice 6:
O desenho desse estudo, guiado pelos propósitos estabelecidos, definiu a
seleção de uma população de estudo prospectiva, onde foi controlada a coleta dos
espécimes e o processamento técnico, com auxílio do Banco Nacional de Tumores
(BNT), uniformidade da casuística como tumores em apenas dois sítios, língua e/ou
assoalho, por serem localizações mais comuns e terem comportamento e protocolo
de tratamento semelhantes; idade dos pacientes superior a 45 anos, excluindo-se
pacientes jovens, pois acredita-se que essa população tenha perfil etiopatogênico e
comportamento distintos; além disso, foram excluídos: casos com dados
incompletos, amostras com baixo percentual de tumor (<70%), carcinoma in situ,
radioterapia prévia ou exclusiva e tumores de lábio, orofaringe e demais
localizações. Todos esses cuidados adotados tornaram a população final do estudo
numericamente menor, gerou mais trabalho, mas priorizou-se a uniformidade e
qualidade da casuística acreditando que isso contribua diretamente nos resultados e
conclusões do estudo.
O perfil epidemiológico do presente estudo constou de uma população
predominantemente masculina (71,1%), com idade média ao diagnóstico de 59,4
anos e com fatores de riscos associados (tabagismo e etilismo). Embora, alguns
estudos (BONIFAZI et al., 2010), demonstrem que a proporção do câncer de boca
entre homens e mulheres está em declínio, na nossa população a distribuição entre
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os sexos apresentou diferenças significativas (valor-p = 0,0002). A história familiar
não apresentou resultados significantes nesse estudo, assim como a maioria da
literatura pertinente. Ao confrontar nossos achados com os dados da literatura,
verifica-se que o perfil sócio-demográfico dos pacientes com CCEB ainda se
mantém e que os fatores de risco contribuem para o desenvolvimento dos tumores
que acometem a boca (LOSI-GUEMBAROVSKI et al., 2009; WARNAKULASURIYA,
2010; HONORATO et al., 2009).
No presente estudo não foi encontrada associação significativa entre os
dados sócio-demográficos e clínicos e a sobrevida total livre de doença. Entretanto,
dentre os dados histopatológicos analisados, o infiltrado inflamatório e a invasão
perineural revelaram resultados significativos na análise da sobrevida total
corroborando com os dados de CAMISASCA et al. (2009), que verificaram
associação significativa entre tumores pouco diferenciados, padrão de invasão
perineural e ausência de inflamação linfocitária com a sobrevida livre de doença.
Ainda neste trabalho, os autores verificaram associação significativa entre o
estadiamento patológico III e IV, o padrão de invasão tumoral e a presença de
linfonodos positivos com um pior índice de sobrevida. Esses resultados reforçam a
importância da análise desses parâmetros histopatológicos, rotineiramente, para
auxiliar na determinação da terapêutica mais adequada e acompanhamento destes
pacientes (BRANDWEIN- GENSLER et al, 2010).
A população de estudo instituída no presente estudo foi realizada de forma
prospectiva e por isso o tempo de acompanhamento para análises de sobrevida foi
de dois anos. Talvez o acompanhamento desses pacientes em um período maior
(três ou cinco anos) poderá alterar as informações relacionadas a esses parâmetros.
O gene TP53 merece considerável destaque por desempenhar importantes
funções nos processos fisiológicos e patológicos. Apresenta-se comumente mutado
em diversas neoplasias malignas, incluindo as que acometem a cavidade bucal.
(CRUZ et al., 2002; YAMAZAKI et al., 2003; SOUSSI, 2003). Desde sua descoberta,
denominações como "guardião do genoma" devido à sua capacidade de prevenir o
acúmulo de alterações genéticas, e “estrela da morte” por sua ação na regulação
da transcrição de genes envolvidos na apoptose, têm sido atribuídos ao gene TP53.
(LANE, 1992; VOUSDEN, 2000) Pela quantidade de estudos disponíveis para a
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comunidade científica (GAJJAR et al., 2012; VOUSDEN & LANE, 2007; GASCO &
CROOK, 2003), pode-se afirmar que este é o principal gene associado às
neoplasias malignas. Estima-se que a identificação dessas alterações seja capaz de
proporcionar um grande avanço na compreensão destas neoplasias, refletindo em
melhorias no manuseio clínico e terapêutico dos pacientes acometidos pelo CCEB.
Vários são os genes associados à regulação das funções da proteína
codificada pelo gene TP53. O principal gene relacionado à p53 é o proto-oncogene
MDM2, cujo produto protéico apresenta importante função de se ligar à região Nterminal da proteína p53, bloqueando sua atividade de transcrição (NYLANDER et
al., 2000). Esse complexo mdm2/p53 também é responsável pelo transporte da
proteína p53 do núcleo para o citoplasma, promovendo assim, sua degradação p53,
por ubiquitinação (VOUSDEN & LANE, em 2007; GASCO & CROOK, 2003). Dentro
deste contexto, é permitido afirmar que alterações nessa via podem ocasionar
alterações importantes no crescimento e na diferenciação celular e, em última
instância, provocar a multiplicação celular desordenada. O presente estudo teve o
objetivo de realizar uma análise molecular dos genes TP53 e MDM2 em CCEB. A
escolha de investigar esses genes e as respectivas proteínas foi também reforçada
pela carência no Brasil de trabalhos analisando as regiões “hot spots” desses genes
em CCEB, localizados em língua e assoalho.
A inativação da p53 também está relacionada a sua interação com o gene
MDM2, que inativa sua função e regula outros pontos de sua via de ação. A
hiperexpressão de MDM2 está associada a um grande número de neoplasias
malignas (NYLANDER et al., 2000; BOND et al., 2004). Recentemente, descreveuse um polimorfismo (SNP309) da região promotora do gene MDM2, que aumenta a
afinidade com seu fator de transcrição e consequentemente ocorre um aumento do
RNAm e da proteína, podendo contribuir no desenvolvimento e progressão desses
tumores, mesmo na ausência de mutações em TP53 (BOND, et al. 2004).
Polimorfismos genéticos no gene TP53 têm sido comumente investigados em vários
tipos de tumores malignos, incluindo aqueles que acometem a cavidade bucal.
(CORTEZZI et al. 2004; MITRA et al. 2005). Um dos polimorfismos frequentemente
avaliado é o localizado no códon 72 (Arg/Pro), que resulta em alterações
bioquimicas e biológicas da proteína p53 (SCHABATH et al. 2006). Outro
polimorfismo que vem ganhando considerável destaque em p53 é uma inserção de
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16 pb localizada no intron 3 (PIN 3), contudo existem poucos estudos sobre sua
participação nos eventos da carcinogênese bucal (HU et al., 2010; MITRA et al.
2005). O presente trabalho também teve o objetivo de investigar se a presença
desses polimorfismos associados aos respectivos genes se correlaciona com a
imunoexpressão das proteínas por eles codificadas.
Embora existam diversos trabalhos na literatura que correlacionem a
expressão da proteína p53 nos CCEB, este trabalho, propôs-se a investigar, através
da imuno-histoquímica, dois clones (DO-7 e PAb-240), que apresentam afinidade
por seqüências específicas da proteína p53. O anticorpo monoclonal anti-p53 DO-7,
que reconhece a proteína em sua conformação selvagem e mutada, identificando
um epítopo localizado entre os aminoácidos 21 a 25 (STEPHEN et al., 1995). O
anticorpo monoclonal PAb-240 reconhece um epítopo altamente conservado entre
as espécies, localizado em humanos, entre os aminoácidos 213 a 217com
especificidade somente para a conformação mutada da proteína p53 (GANNON et
al., 1990).
No presente estudo, a expressão imuno-histoquímica da proteína p53 foi
verificada em 46 (45%) casos para o clone DO-7 e, 32 (39%) casos para o clone
PAb-240, apresentando resultados semelhantes aos descritos por DE-OLIVEIRA et
al., 2007 e SATHYAN et al., 2006. Contudo, ao considerar os diversos trabalhos que
reportam essa expressão em carcinomas de boca e da região da cabeça e pescoço
verifica-se que esta expressão varia consideravelmente nos casos avaliados.
(KUSAMA et al., 1996; CASADO et al., 2002; FAN et al., 2006), mesmo porque os
trabalhos em geral não seguem um método padronizado de quantificação da imunohistoquímica e utilizam diferentes critérios para a seleção da população estudada.
Em

relação

à

imunolocalização

da

proteína

p53

verificou-se

que

independente do clone utilizado, ambos apresentaram marcação exclusivamente
nuclear, resultados semelhantes aos encontrados por CRUZ et al., 2002; PIATELLI
et al., 2002; NOVELLINO et al., 2003 e JAYASURYA et al., 2005.
Ao

comparar

a

expressão

da

proteína

utilizando

dois marcadores

direcionados a diferentes epítopos da proteína p53, não foram verificadas diferenças
quantitativas na marcação com os anticorpos estudados. Positividade concomitante
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para os dois clones foi encontrada em 31 (37%) casos. Dos casos positivos para o
anticorpo DO-7, 15 (18%) casos foram negativos para o PAb-240, indicando uma
maior afinidade do anticorpo com a sequência da proteína p53 identificada pelo DO7. Avaliando carcinomas de ovário, HARLOZINSKA et al., (2002) verificaram
concordância de positividade para o PAb-240 quando comparado ao DO-7 na
maioria da amostra, tendo poucos casos com reatividade limitada ao anticorpo DO7. Os resultados do presente trabalho corroboram o estudo supracitado, onde a
maior parte da amostra foi positiva para os dois clones e poucos casos foram
positivos somente para o clone DO-7. Esses resultados podem ser justificados pelo
fato do clone DO-7 apresentar especificidade tanto para a conformação selvagem
quanto para a forma mutante da proteína p53, enquanto que o PAb-240, identifica
somente proteínas com conformações defeituosas. Considerando o fato de que a
maioria das mutações ocorre na região central da proteína (CHO et al., 1994),
acredita-se que a imunoexpressão verificada pelo clone PAb-240 fornecem
resultados mais específicos refletindo em reais pontos de mutações missense no
gene TP53.
A expressão imuno-histoquímica para a proteína mdm2 foi verificada em 64
(77%) casos avaliados, diferentemente de REGEZI et al. (1999), que verificaram
imunoexpressão da proteína mdm-2 em apenas 28% dos casos de CCEB em
pacientes com idade superior a 75 anos. Expressão semelhante ao estudo
supracitado, foi observada por SANO et al. (2001) que verificou expressão para
proteína mdm2 em 10/37 (27%) casos de CCEB. Avaliando a expressão de mdm-2
(IB-10) em ameloblastomas, SANDRA et al. (2002) observaram positividade para a
proteína mdm2 em 77% dos casos avaliados. Nesta investigação, os autores
utilizaram o clone IB-10, que reconhece um epítopo localizado na região C-terminal
da proteína mdm-2.
Em relação à imunolocalização da proteína mdm2 (clone IB-10) verificou-se
que foi exclusivamente restrita ao núcleo das células, resultados semelhantes aos
encontrados por REGEZI et al., 1999; SANO et al., 2001; SANDRA et al., 2002.
Entretanto, em estudos realizados por HASSUMI-FUKASAWA et al., 2012 e HAV et
al. 2011, realizado em carcinoma de laringe e colo intestinal respectivamente,
verificaram marcações citoplasmáticas associadas a esses tumores. Diante desses
resultados diferenciados, considerações como o anticorpo utilizado, a patologia
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estudada e os aspectos funcionais da proteína devem ser criteriosamente
examinados no momento da análise dos resultados.
Ao correlacionar a imunoexpressão das proteínas p53 (clones DO-7 e PAb240) e mdm-2, diferenças estatisticamente significativas foram encontradas entre a
expressão de p53, representada pelo clone DO-7, e o mdm-2 indicando uma
correlação inversa entre as proteínas avaliadas. Resultados semelhantes foram
encontrados por SANO et al. (2000), que demonstrou uma correlação inversamente
proporcional entre a expressão dessas proteínas. Em oposição a esses achados
SHWE et al. (2001), encontraram associação significativa entre a expressão das
proteínas p53 e mdm2 em CCEB e verificaram que esta coexpressão está associada
a tumores pouco diferenciados.
O papel prognóstico da proteína p53 e a análise de mutações no gene TP53
vêm sendo intensivamente investigado. (CRUZ et al., 2002; CASADO et al., 2002;
YAMAZAKI et al., 2003; HITT et al., 2005; KOZOMARA et al., 2005). No entanto,
quanto a expressão da proteína mdm-2, existem poucas investigações que
associam a expressão desta proteína em CCEB com os índices de sobrevida (total e
livre de doença).

A metodologia para essa análise é realizada frequentemente

através do método de Kaplan-Meier e o teste de log rank para comparação das
curvas. (JAYASURYA et al., 2005; HITT et al., 2005; SATHYAN et al., 2006; DEOLIVEIRA et al., 2007) Os resultados quanto à relação da expressão da proteína
p53 e os índices de sobrevida são bastante discordantes. Enquanto alguns estudos
revelam associação positiva entre a expressão da p53 e a sobrevida (SATHYAN et
al., 2006; KOZOMARA et al. 2005; DE-OLIVEIRA et al., 2007) outros indicam que
não existe essa correlação (HITT et al., 2005; CASADO et al., 2002; GONZALEZMOLES et al., 2001). Essas diferenças podem estar associadas aos critérios de
inclusão e exclusão de seleção da amostra que variam amplamente, à localização
dos tumores variando desde toda a região de cabeça e pescoço até uma única
localização da cavidade bucal, ao estadiamento empregado - que pode envolver
somente os iniciais, apenas os avançados ou todos eles -, o número da amostra,
que variou amplamente, à modalidade terapêutica empregada, e o clone do
anticorpo utilizado.
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Neste trabalho foram correlacionados índices de sobrevida verificados em um
período de dois anos com a imunoexpressão dos anticorpos DO-7 e PAb-240, não
sendo encontrados resultados estatisticamente significantes. É possível que o tempo
de acompanhamento possa ter influenciado os resultados estatísticos aplicados
neste estudo. Poucos são os trabalhos que utilizam os mesmos clones que foram
utilizados neste trabalho e correlaciona os resultados com a sobrevida dos
pacientes, o que dificulta essa comparação. JAYASURYA et al., (2005) verificaram
uma associação significativa entre a expressão destes clones e um menor índice de
sobrevida total e livre de doença, em uma série de 348 casos de câncer de boca,
sendo a expressão do clone PAb-240 (p=0,006) mais significativa quando
comparado ao DO-7 (p=0,028) na análise dos casos que apresentavam recorrência.
Corroborando com esses achados, SATHYAN et al., (2006) analisando 241 casos
de carcinomas na Índia, verificaram associação significativa entre a expressão de
p53 (DO-7 e PAb-240) com uma menor sobrevida livre de doença e sobrevida total
nos casos localizados em mucosa jugal. Tal associação pode ser interpretada pela
exposição a diferentes fatores etiológicos, como o hábito de mascar tabaco, típicos
desta região analisada em ambos os trabalhos. Na amostra analisada na
dissertação, também não foi encontrada associação entre a marcação para p53,
usando ambos os clones, e a sobrevida total ou livre de doença.
Outro fator citado, na literatura, que pode justificar a ausência de
associações com os índices de sobrevida, é que a alteração na proteína p53 pode
estar associada a eventos precoces da carcinogênese bucal, conforme os estudos
realizados por CRUZ et al., (1998); REGEZI et al., (1995); KUSAMA et al., (1996);
SCOELCH, et al., 1999; KUSAMA et al., 1996; não interferindo assim, diretamente
na sobrevida destes pacientes.
Os índices de sobrevida também foram correlacionados de acordo com a
expressão da proteína mdm2. Para a associação entre a expressão da proteína
mdm2 e os índices de sobrevida total, o teste de log rank também evidenciou
diferença estatisticamente significativa entre a sobrevida total dos pacientes e a
imunomarcação representada pelo clone IB-10. Embora a expressão da proteína
mdm2

seja

um

importante

marcador

prognóstico

em

várias

neoplasias

mesenquimais, há poucos relatos de sua participação na sobrevida dos pacientes
com CCEB. VLATKOVIC et al. (2011), através de um estudo imuno-histoquimico
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encontraram associação significativa entre uma menor sobrevida total em pacientes
com CCE de cabeça e pescoço que apresentaram um aumento na imunoexpressão
da proteína p53 e baixa expressão de mdm2. No entanto, neste estudo o ponto de
corte entre as duas proteínas foram díspares (>10% para p53 e > 75% para mdm2).
No presente estudo, a avaliação dessas proteínas foi realizada de forma
homogênea, considerando os valores obtidos pela análise quantitativa e divididos
pela média de imunomarcação e/ou considerando os tumores positivos e negativos.
Ambas as análises (quantitativa e qualitativa) demonstraram associação significativa
entre um aumento de expressão de mdm-2 e uma pior taxa de sobrevivência desses
pacientes, reforçando a participação dessa molécula como um fator prognóstico nos
CCEB.
Os polimorfismos genéticos têm sido associados a diversas neoplasias em
humanos e podem representar uma importante contribuição para a avaliação da
susceptibilidade ao câncer e do comportamento do tumor. Considerável destaque
tem sido atribuído às variantes polimórficas associadas aos genes que participam
dos controles fisiológicos do crescimento e diferenciação celular (WHIBLEY et al.
2009). Várias são as técnicas usadas para análise de polimorfismos nos genes TP53
e MDM2. A utilização de análise do PCR, como método único ou em conjunto com o
RFLP é constantemente observada na literatura (COSTA et al., 2008; KATIYAR et
al., 2003).
No presente estudo, utilizamos metodologias diferenciadas para cada
polimorfismo analisado. Para o polimorfismo localizado no exon 4 (Arg72Pro) optouse pela técnica de PCR em tempo real, e confirmação pela análise de sequências
através da técnica do sequenciamento automatizado. Para a região que compreende
o polimorfismo associado ao gene MDM2 as técnicas de PCR/RFLP e PCR em
tempo real foram utilzadas. Para o polimorfismo de inserção de 16 pb (PIN3) a
metodologia de PCR foi adotada, com alta especificidade confirmada pela repetição
dos resultados. Em todas as metodologias utilizadas obtivemos uma confirmação
positiva dos resultados obtidos, confirmando a sensibilidade e especificidade das
técnicas moleculares utilizadas neste trabalho. Nesse sentido, é válido salientar que
independente da metodologia instituída, a padronização e otimização dessas
técnicas constituiu uma etapa fundamental na determinação dos resultados obtidos.
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Para estabelecer comparações com a frequência dos polimorfismos
estudados neste trabalho, foi incluído um grupo de pacientes sem câncer,
denominado grupo controle. Esse grupo permitiu comparar a chance de risco na
nossa população. A maioria dos trabalhos que avaliam a presença e frequência dos
polimorfismos inclui um grupo sem a doença para realizar comparações.
Em relação ao polimorfismo PIN3, apresentou uma alta frequência alélica do
alelo polimórfico na população com CCEB. Quando comparado ao grupo controle,
apresentou uma chance de risco 14 vezes maior. Nessa população o equilíbrio de
Hardy-Weinberg (HW) não foi cumprido, indicando uma seletividade dessa
frequência na ocorrência da doença. É sabido que o equilibrio de HW depende de
inúmeras características da população testada. No presente estudo a alta frequência
alélica do polimorfismo no grupo caso e uma distribuição mais homogênea no grupo
controle, permite inferir que a presença de pelo menos um alelo polimórfico está
relacionada de forma importante

no grupo estudado. Em oposição aos nossos

achados, em um estudo conduzido por MARCEL et al.(2009), que avaliaram 135
brasileiros portadores da Síndrome de Li-Faumeni, verificaram que a presença do
genótipo selvagem (sem a inserção) está relacionado com o início precoce do
desenvolvimento de tumores. Para essa população, assim como no presente estudo,
foi observada uma forte influência do polimorfismo e que o equilíbrio de HW não foi
cumprido, indicando que a presença desse polimorfismo seleciona a população de
acordo com as características específicas de cada grupo analisado e, que estas
considerações devem ser criteriosamente analisadas na determinação do risco de
desenvolvimento das neoplasias. De forma semelhante, MITRA et al. (2005) em um
estudo com pacientes com câncer oral e leucoplasia na Índia, encontraram um papel
protetor das variantes polimórficas (com inserção). Em contrapartida, HU et al. Em
sua meta análise, estudou 9801 casos e 10 controles 391 ( através dos dados de 26
publicações) associou a presença do polimorfismo PIN 3 com um aumento no risco
do câncer. Esse fato corrobora com nossos achados e reforça a participação desse
polimorfismo no desenvolvimento do câncer.
Em relação ao polimorfismo localizado no exon 4 do gene TP53, existe uma
distribuição alélica diferenciada de acordo com a geografia. No ano de 1994
BECKMAN et al. 1994, ao analisarem as frequências alélicas do polimorfismo
Arg/Pro

em

populações

humanas,

observaram

diferenças

estatisticamente
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significativas na frequência alélica entre diferentes grupos étnicos. A frequência do
alelo que codifica uma prolina é de aproximadamente 60% em afro-americanos, mas
de apenas 30-35% em americanos caucasianos. Curiosamente, os autores
evidenciaram que a frequência do alelo que codifica a prolina aumenta de uma
maneira linear em várias populações à medida que estas se localizam próximas a
linha do equador. No presente estudo o genótipo CC foi o mais prevalente tanto para
o grupo caso (43%) quanto para o controle (40,6%), indicando que nessa região o
genótipo que codifica uma prolina é o alelo referente na nossa população. Em
oposição a esses achados, dois estudos brasileiros que analisaram a presença do
polimorfismo Arg72/Pro em câncer colorretal e em leucemias respectivamente,
verificaram que o genótipo que codifica a arginina (CG/GG) foi o mais prevalente nos
grupos avaliados.(LIMA et al., 2006; HAMÚ et al.) Considerando essas informações,
sugere-se que o tamanho da amostra, o tipo de câncer e a região do estudo pode
explicar essa divergência alélica. PIETSCH et al. Em 2006, em sua revisão ressalta
a importância desse polimorfismo na função da proteína p53 e sugere que a
exposição à radiação ultravioleta nessas populações conduziu uma seleção para o
alelo que codifica uma prolina. No presente estudo não foram verificadas um
aumento no risco de desenvolvimento de câncer com os polimorfismos,
corroborando com os achados de MOJTAHEDI et al., 2010.
Neste trabalho foram correlacionados índices de sobrevida verificados em um
período de dois anos com a presença dos polimorfismos avaliados. No entanto, não
foram observadas associações estatisticamente significativas entre a presença dos
polimorfismos e a sobrevida total e a sobrevida livre de doença. Os estudos que
estudam

esses

polimorfismos

normalmente

associam

a

presença

desse

polimorfismo com o risco da doença, e não com sobrevida.
Ao correlacionar os dados imuno-histoquímicos para a proteína p53 (clone
DO-7 e Pab-240) com a presença dos polimorfismos nos genes avaliados, foram
observadas uma maior expressão da proteína p53 (clone DO-7) nos pacientes que
apresentaram o genótipo selvagem (WW) para o polimorfismo localizado no intron 3
do gene TP53. Em um estudo com tumores localizados em língua LINGEN et al.
(2000), verificaram uma elevada imunoexpressão utilizando o clone DO-7 e ausência
de mutação no gene TP53 (exons 5-9). Considerando, esses achados associados
aos trabalhos que utilizam o anticorpo DO-7 e não conseguiram estabelecer
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associações entre a expressão de p53 com fatores associados ao câncer de boca,
pode-se sugerir que este clone específico reconhece preferencialmente a proteína
p53 em sua conformação selvagem, sugerindo que a proteína p53 pode estar
expressa nesses tumores como uma tentativa de controle fisiológico.
Adicionalmente a esses achados também foi verificado associação positiva
entre uma maior expressão da proteína p53, representada pelo clone PAb-240, e os
pacientes com o genótipo que codificam a arginina. Baixa expressão com este clone
foi verificada nos indivíduos com os genótipos que codificam a prolina, representado
nessa população como o alelo selvagem. O anticorpo monoclonal PAb-240
reconhece um epítopo altamente conservado entre as espécies, localizado em
humanos, entre os aminoácidos 213 a 217 com especificidade somente para a
conformação mutada da proteína p53. Poucos estudos na literatura utilizam este
clone específico para avaliação da proteína p53 nas neoplasias malignas.
Os resultados do presente trabalho, em associação aos estudos supracitados,
confirmam a identificação de sequências diferentes da proteína p53 por esses
marcadores (clone DO-7 e PAb-240), e esse fato deve ser considerado na análise
dos resultados imuno-histoquímicos e quando esta expressão se correlaciona com
as alterações no gene TP53. Sendo assim, a utilização de anticorpos que identificam
a proteína nativa e/ou selvagem pode justificar em parte os resultados conflitantes
na análise da imunoexpressão da proteína p53 nos CCEB, comumente observados
nos estudos investigados. Não foi encontrado na literatura nenhum estudo que
comparou a expressão da proteína p53 com a presença de polimorfismo em tumores
de boca, no entanto, nossos dados indicam que o genótipo dessas regiões que
podem abrigar variantes polimórficas em p53 interferem de forma independente no
acúmulo da proteína no núcleo das células com fenótipo maligno. BONSING et al.,
(1997) utilizaram técnicas como a citometria de fluxo, Western Blotting e a
imunofluorescência para avaliação da proteína p53 em relação às propriedades dos
vários anticorpos utilizados para o estudo dessa molécula e verificaram que o clone
utilizado interfere na marcação esperada.
Em relação ao gene MDM2 não foram encontradas associações significativas
entre a expressão da proteína mdm2 e a presença do polimorfismo SNP309. Os
principais estudos relacionados ao SNP309 têm o objetivo de associar a presença
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do genótipo mutante com o risco de desenvolvimento do câncer em diversas
neoplasias. Os principais estudos envolvendo a molécula mdm2 estão associados
as neoplasias mesenquimais e, estes estudos avaliam preferencialmente a
amplificação do gene, translocação e expressão da proteína mdm2. Poucos
trabalhos envolvendo tanto a expressão da proteína quanto o polimorfismo nos
CCEB estão disponíveis. No ano de 2011, um segundo polimorfismo associado ao
gene

MDM2

foi

identificado,

(SNP285

G>C;

rs117039649)

localizado

aproximadamente a 24pb do SNP309. Este polimorfismo forma um haplótipo distinto
(SNP285C/309G) e reduz a força de ligação entre a proteína Sp1 e a região
promotora

do

gene

MDM2,

neutralizando

assim,

o

efeito

de

SNP309G

(KNAPPSKOG et al., 2011). Talvez a correlação da presença do SNP309 com este
novo polimorfismo (SNP285) podem explicar a ausência de associação significativa
entre a presença do polimorfismo e o aumento de expressão em mdm2 na nossa
população. No entanto, nossos achados afirmam que, independente do genótipo
encontrado na nossa população de estudo, um aumento na expressão da proteína
mdm2 está associado a um pior índice de sobrevida desses pacientes e, esta deve
ser considerada nos trabalhos que se propõem avaliar as principais moléculas
envolvidas nos processos carcinogenéticos do câncer de boca.
De acordo com os resultados obtidos do presente estudo, é pertinente afirmar
que este é o primeiro trabalho a associar um risco tão representativo em carcinomas
de células escamosas com localização em língua e assoalho com o polimorfismo
PIN3 do gene TP53. Ainda identificou-se a participação da proteína mdm-2 como um
promissor biomarcador prognóstico nos CCEB. Este trabalho demonstra que a
seleção da uma amostra criteriosa e específica, no que se refere ao tipo de
neoplasia e localização pode representar o primeiro passo se obter resultados mais
consistentes relacionados ao câncer de boca, uma vez que a maioria dos trabalhos
incluem os CCEB dentro de um grande grupo em que incluem todos os tumores de
cabeça e pescoço e os resultados obtidos nessas investigações não são
esclarecedoras. Neste momento, o melhor direcionamento na confirmação dos
resultados observados, possa residir na seleção de populações de estudo mais
representativas (maior número), que permitirá fazer inferência populacional e
confirmar quais critérios clínicos, histopatológicos e moleculares podem interferir na
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sobrevida desses pacientes e efetivamente serem utilizados como fatores
prognósticos para o CCEB.
Diante do exposto, fica evidente a importante participação desses dois genes,
TP53 e MDM2, nas alterações moleculares que culminam no desenvolvimento do
câncer de boca. As amostras provenientes deste trabalho também serão analisadas
em relação a presença e tipo de mutação no gene TP53 (exon 2 ao 11). Acredita-se
que a análise de mutação nesse gene é de extrema importância na determinação do
comportamento biológico dos CCEB, e seu estudo se torna necessário e
indispensável para complementar os resultados obtidos nessa investigação.

.

"O erro na verdade não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo e
desconhecer que, mesmo do acerto de seu ponto de vista é possível que a razão ética
nem sempre esteja com ele."
(Paulo Freire)

7. CONCLUSÕES

7. CONCLUSÕES

A partir da análise dos resultados obtidos nesse estudo, pôde-se concluir que:

1. O perfil da população acometida pelo CCEB se assemelha aos dados da
literatura: com predominância de homens brancos, na sexta década de vida,
tabagistas e etilistas, e tumores em estádio patológico avançado (III e IV).

2. Dentre os critérios relacionados à aplicação da avaliação histopatológica de
risco (AHR), o padrão do infiltrado inflamatório e a invasão perineural
apresentam resultados significativos em relação a sobrevida total dos
pacientes. A presença de invasão perineural e pouco ou nenhum infiltrado
inflamatório (tipo 3) revelam-se como fatores indicativos de menor sobrevida
total.

3. Há correlação inversa entre a imunomarcação da proteína p53 (clone DO-7) e
mdm2 (IB-10) em CCEB, confirmando que essas proteínas participam em
conjunto nos tumores localizados em língua e assoalho.
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4.

Os resultados imuno-histoquímicos distintos, tanto qualitativos quanto
quantitativos, obtidos com os clones DO-7 e PAb-240 confirmam a
identificação de seqüências diferentes da proteína p53 alteradas nos CCEB e
provavelmente com participações divergentes na patogênese do câncer de
boca.

5. A proteína mdm2 (clone IB-10) apresenta associação com sobrevida total,
sendo que o grupo com maior imunopositividade demonstrou pior
prognóstico.

6. A presença do alelo polimórfico localizado no intron 3 (PIN3) apresenta uma
maior frequência na população com câncer quando comparado aos indivíduos
sem câncer, indicando sua possível associação com aumento do risco no
desenvolvimento do carcinoma de células escamosas em língua e assoalho.

7. Os polimorfismos em TP53 (PIN3) e MDM2 (SNP309) estão envolvidos na
susceptibilidade genética do desenvolvimento do carcinoma de células
escamosas em língua e assoalho.

8. A presença de alelos polimórficos do gene MDM2 (SNP 309) está associada a
tumores pouco diferenciados e de TP53 (intron 3) a invasão perineural.

9. A presença dos polimorfismos nos genes avaliados não demonstrou
associação importante em relação a sobrevida total e a sobrevida livre de
doença.

10. Não houve correlação entre a expressão imuno-histoquímica da proteína
mdm2 e a presença do polimorfismo associado ao gene MDM2.

11. Há correlação entre a presença do alelo selvagem da região do intron 3 em
TP53 e um aumento na expressão da proteína DO-7, sugerindo que a
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expressão da proteína associada a este clone identifica preferencialmente a
proteína selvagem.

12. Há correlação entre a expressão da proteína p53 (PAb-240) e a presença dos
genótipos CG e GG em pacientes com câncer de boca, sugerindo um
aumento da proteína alterada em indivíduos que codificam o aminoácido
arginina.

"Se nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da
equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o
diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a
nossa opção."
(Paulo Freire)
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“A educação necessita tanto de formação técnica e científica como de sonhos e
utopias."
(Paulo Freire)

9. ANEXOS E APÊNDICES

Anexos e Apêndices 127

ANEXO 1

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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ANEXO 3

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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APÊNDICE 1
FICHA DE COLETA DE DADOS – GRUPO CASO
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APÊNDICE 2

Quadro 1: Classificação e estadiamento clínico dos CCEB
cTNM – Classificação Clínica
T – Tumor Primário
TX
T0
Tis
T1
T2
T3
T4a

T4b

Tumor primário não pode ser avaliado
Não há evidência de tumor primário
Carcinoma in situ
Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão
Tumor com mais de 2cm e até 4cm em sua maior dimensão
Tumor com mais de 4 cm em sua maior dimensão
Lábio – tumor que invade estruturas adjacentes (cortical óssea, nervo alveolar
inferior, assoalho de boca, ou pele de face)
Cavidade oral – tumor que invade estruturas adjacentes (cortical óssea, músculos
profundo/extrínsecos da língua seios maxilares ou pele da face)
Lábio e cavidade oral – tumor que invade o espaço mastigador, lâminas
pterigóides ou base do crânio ou artéria carótida interna

N – Linfonodos Regionais
NX
N0
N1
N2

N3

Linfonodos regionais não podem ser avaliados
Ausência de metástase em linfonodos regionais
Metástase em um único linfonodo homolateral, com 3cm ou menos em sua maior
dimensão
N2a - Metástase em um único linfonodo homolateral, com mais de 3cm e até 6cm
em sua maior dimensão,
N2b – Metástase em linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum deles com amis
de 6cm em sua maior dimensão,
N2c – Metástase em linfonodos bilaterais ou contraleterais, nenhum deles com
mais de 6cm em sua maior dimensão
Metástase em linfonodo com mais de 6 cm em sua maior dimensão

M – Metástases à Distância
MX
M0

A presença de metástase à distância não pode ser avaliada
Ausência de metástase à distância

M1

Metástase à distância

Quadro 2: Classificação e estadiamento Patológico dos CCEB

pTNM – Classificação Patológica – pT, pN e pM
Grupamento por Estádios
Estádio 0
Estátio I
Estádio II
Estádio III
Estádio IVA
Estádio IVB
Estádio IVC

Tis
T1
T2
T1, T2
T3
T1, T2, T3
T4a
Qualquer T
T4b
Qualquer T

N0
N0
N0
N1
N0, N1
N2
N0, N1, N2
N3
Qualquer N
Qualquer N

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, (2004); PATEL & SHAH (2005).

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1
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APÊNDICE 3
FICHA DE COLETA DE DADOS – GRUPO CONTROLE
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APÊNDICE 4

FÓRMULAS E PROTOCOLOS DA IMUNO-HISTOQUÍMICA
I. APLICAÇÃO DE ADESIVOS NAS LÂMINAS
1. Lavagem das lâminas com solução detergente neutro a 1% (Extran)
por 5 minutos;
2. Enxágüe em água corrente por 2 horas;
3. Imersão em água destilada;
4. Secagem completa;
5. Imersão em solução de AES (3 aminopropitriethoxysilane - A3648 SIGMA) com acetona a 2% (2ml de silano para 100ml de acetona) por
2 minutos;
6. Imersão em água destilada (2 banhos);
7. Secagem em estufa a 37ºC;
8. Armazenamento em recipientes fechados à temperatura ambiente;
9. Manipulação das lâminas pelas suas bordas.

II. SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3%

Adicionar 30ml de peróxido de hidrogênio P.A a 30% à 970ml de água destilada.

III. SOLUÇÃO DE BSA + LEITE DESNATADO

 30ml de solução de TRIS (hidroxil-metil-aminometano) + NaCl (cloreto de
sódio);

 3 µl de albumina bovina;
 0,30 g de leite desnatado em pó (Molico - Nestlé®).
IV. TAMPÃO DE LAVAGEM TBS-TWEEN







800ml de ácido clorídrico 1N;
116g de NaCl (cloreto de sódio);
122g de TRIS (hidroxil-metil-aminometano)
10ml de tween 20;
Completar para 20 l de água destilada.

V. TAMPÃO CITRATO pH 6,0






3,84g de ácido cítrico
1.800 ml de água destilada
48ml de NaOH 1M
Completar o volume com água destilada para 2L
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APÊNDICE 5

FÓRUMLAS E PROTOCOLOS DA REAÇÃO DA PCR
I. DILUIÇÃO DOS PRIMERS PARA A REAÇÃO DA PCR
A partir da solução 100 µM, prepara-se uma solução de 20 µM, utilizando a
seguinte equação:
C1 X V1 = C2 X V2
Com base nessa equação, a diluição dos primers foi realizada colocando-se
20 µl de solução 100 µM em 80 µl de água quimicamente pura (Mili Q).

II. PROTOCOLO BÁSICO PARA A REAÇÃO DA PCR
Reagentes
Tampão
dNTP
MgCl2
Oligonucleotídeos senso
Oligonucleotídeos
antisenso
Taq
H2O (quimicamente pura)

Volumes
5,0 µl
5,0 µl
4,0 µl
1,0 µl
1,0 µl
0,2 µl
-

 O volume final da água dependerá do volume final desejado;
 Preparar a solução, multiplicando o volume pelo número de amostra
incluindo os controles positivo e negativo;
 Distribuir a solução nos respectivos tubos previamente identificados;
 Acrescentar, na sala de extração de DNA, o volume de DNA desejado;
 Colocar os tubos no termociclador.

Termociclador Termociclador Applied Veriti
utilizado para a técnica da PCR
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III. SOLUÇÃO DE TBE 10X

 108 g TRIS base
 55 g de ácido bórico
 40 ml 0,5M EDTA
Para o preparo de TBE 1X

 900 ml de água destilada
 100 ml de solução de TBE 10X
IV. TAMPÃO DE CORRIDA - 10ml







EDTA pH 8,0 - 1 mM -1 ml
Azul de bromofenol 0,25% - 25 mg
Xilenocianol FF 0,25% - 20µl da solução a 20% - 25mg
Glicerol 87% - 30% - 4 ml
Água quimicamente pura - 10 ml

V. GEL DE AGAROSE A 2%

 80 ml Tampão TBE 1 X;
 1,20 g de Agarose;
 0,54 µl de Brometo etídeo.
1.
2.
3.
4.
5.

Colocar a agarose na solução de TBE;
Aquecer em microondas por 3 minutos;
Adicionar o brometo de etídeo e homogerinizar;
Colocar a solução na cuba;
Geleificar por 40 minutos.

Cuba horizontal utilizada para
as corridas eletroforéticas da
reação da PCR

Documentação do gel obtido
A documentação do gel de
agarose foi realizada com o
auxílio do programa Gel expert®
Nucleocam (Nucleotech®). As
fotos obtidas são posteriormente
identificadas e armazenadas.
Sitema de Captura: transluminador de luz
®
®
UV Labmet / Nucleocam (Nucleotech ).

Anexo e Apêndices 139

I.

SOLUÇÃO DE TE

 TRIS – HCl 10 mM, pH 8,0 – 10 ml
 EDTA 1mM, pH 8,0 – 2 ml
 Água quimicamente pura (Água Milli-Q) 1.000 ml - 988 ml
 Autoclavar 120ºC por 20 minutos.
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APÊNDICE 6
REPORTING RECOMMENDATIONS FOR TUMOUR MARKER PROGNOSTIC
STUDIES (REMARK)
Introduction
1. State the marker examined, the study objectives, and any pre-specified
hypotheses.
Materials and Methods
Patients
2. Describe the characteristics (e.g., disease stage or co-morbidities) of the study
patients, including their source and inclusion and exclusion criteria.
3. Describe treatments received and how chosen (e.g., randomized or rule-based)
Specimen characteristics.
4. Describe type of biological material used (including control samples) and methods
of preservation and storage.
Assay methods
5. Specify the assay method used and provide (or reference) a detailed protocol,
including specific reagents or kits used, quality control procedures,reproducibility
assessments, quantitation methods, and scoring and reporting protocols. Specify
whether and how assays were performed blinded to the study endpoint.
Study design
6. State the method of case selection, including whether prospective or retrospective
and whether stratification or matching (e.g., by stage of disease or age) was used.
Specify the time period from which cases were taken, the end of the follow-up period,
and the median follow-up time.
7. Precisely define all clinical endpoints examined.
8. List all candidate variables initially examined or considered for inclusion in models
9. Give rationale for sample size; if the study was designed to detect a specified
effect size, give the target power and effect size.
Statistical analysis methods
10. Specify all statistical methods, including details of any variable selection
procedures and other model-building issues, how model assumptions were verified,
and how missing data were handled.
11. Clarify how marker values were handled in the analyses; if relevant, describe
methods used for cut-point determination.
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Results
Data
12. Describe the flow of patients through the study, including the number of patients
included in each stage of the analysis (a diagram may be helpful) and reasons for
dropout. Specifically, both overall and for each subgroup extensively examined report
the numbers of patients and the number of events.
13. Report distributions of basic demographic characteristics (at least age and sex),
standard (disease-specific) prognostic variables, and tumour marker, including
numbers of missing values.
Analysis and presentation
14. Show the relation of the marker to standard prognostic variables.
15. Present univariate analyses showing the relation between the marker and
outcome, with the estimated effect (e.g., hazard ratio and survival probability).
Preferably provide similar analyses for all other variables being analysed. For the
effect of a tumour marker on a time-to-event outcome, a Kaplan-Meier plot is
recommended.
16. For key multivariable analyses, report estimated effects (e.g., hazard ratio) with
confidence intervals for the marker and, at least for the final model, all other variables
in the model.
17. Among reported results, provide estimated effects with confidence intervals from
an analysis in which the marker and standard prognostic variables are included,
regardless of their statistical significance.
18. If done, report results of further investigations, such as checking assumptions,
sensitivity analyses, and internal validation.
Discussion
19. Interpret the results in the context of the pre-specified hypotheses and other
relevant studies; include a discussion of limitations of the study.
20. Discuss implications for future research and clinical value.

“O sonho pelo qual eu luto exige que eu invente em mim a coragem de lutar, ao lado
da coragem de amar.”
(Paulo Freire)
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