
  

 

CARLOS ALEXANDRE LOPES MARQUES 
 

 

 

 

 

 

 

AANNÁÁLLIISSEE  DDOO  PPAADDRRÃÃOO  DDEE  MMIIGGRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  

EEXXOONNSS  55,,  66,,  77  EE  88  DDAASS  RREEGGIIÕÕEESS  DDOO  GGEENNEE  

TTPP5533    DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS  CCOOMM    CCÂÂNNCCEERR  BBUUCCAALL  

DDAA  CCIIDDAADDEE  DDOO  RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO  

  

  

 
 

 

ORIENTADORA: Profa Dra Izabel Christina de Palmer Paixão            
                                       Frugulhetti  

 
Co-Orientadora: Profa Dra Lídia Maria da Fonte de Amorim 
 
 

 
 

 

 
                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

                                         Niterói 

                                          2005 
 
 

 

 

 

 



  

 

CARLOS ALEXANDRE LOPES MARQUES 
 

 

 

 
 

AANNÁÁLLIISSEE  DDOO  PPAADDRRÃÃOO  DDEE  MMIIGGRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  

EEXXOONNSS  55,,  66,,  77  EE  88  DDAASS  RREEGGIIÕÕEESS  DDOO  GGEENNEE  

TTPP5533    DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS  CCOOMM    CCÂÂNNCCEERR  BBUUCCAALL  

DDAA  CCIIDDAADDEE  DDOO  RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTADORA: Profa Dra Izabel Christina de Palmer Paixão              
                                       Frugulhetti  

 
Co-Orientadora: Profa Dra Lidia Maria da Fonte de Amorim 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

                                         Niterói 

                                                     2005 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em 
 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense, como 
 

requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre. 
 
Área de Concentração: Clínica Odontológica 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lopes Marques, Carlos Alexandre 

  ““AAnnáálliissee  ddoo  ppaaddrrããoo  ddee  mmiiggrraaççããoo  ddooss  eexxoonnss  55,,  66,,  77  ee  88  ddaass  rreeggiiõõeess  ddoo  ggeennee  

TTPP5533  ddee  ppaacciieenntteess  ccoomm  CCâânncceerr  BBuuccaall  ddaa  cciiddaaddee  ddoo  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo””  //  CCaarrllooss  

AAlleexxaannddrree  LLooppeess  MMaarrqquueess..  NNiitteerróóii,,  22000055..  

                            8822  ff..  

  DDiisssseerrttaaççããoo  ddee  MMeessttrraaddoo  ((CCllíínniiccaa  OOddoonnttoollóóggiiccaa  --  CCuurrssoo  ddee  PPóóss--GGrraadduuaaççããoo  

eemm  OOddoonnttoollooggiiaa  ––  UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  FFlluummiinneennssee))..  

  II..  CCÂÂNNCCEERR  BBUUCCAALL..        IIII..  GGEENNEE  TTPP5533..        IIIIII..  MMUUTTAAÇÇÃÃOO..      11.. Christina de 

Palmer Paixão Frugulhetti, Izabel.   2.  UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  FFlluummiinneennssee..  

IInnssttiittuuttoo  ddee  BBiioollooggiiaa..        33..  ““AAnnáálliissee  ddoo  ppaaddrrããoo  ddee  mmiiggrraaççããoo  ddooss  eexxoonnss  55,,  66,,  77  ee  88  

ddaass  rreeggiiõõeess  ddoo  ggeennee  TTPP5533  ddee  ppaacciieenntteess  ccoomm  CCâânncceerr  BBuuccaall  ddaa  cciiddaaddee  ddoo  RRiioo  ddee  

JJaanneeiirroo””..          



  

 

CARLOS ALEXANDRE LOPES MARQUES 

 
 
AANNÁÁLLIISSEE  DDOO  PPAADDRRÃÃOO  DDEE  MMIIGGRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  EEXXOONNSS  55,,66,,77  EE  

88  DDAASS  RREEGGIIÕÕEESS  DDOO  GGEENNEE  TTPP5533    DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS  CCOOMM    
CCÂÂNNCCEERR  BBUUCCAALL  DDAA  CCIIDDAADDEE  DDOO  RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO  

 

 

ORIENTADORA: Profa Dra Izabel Christina de Palmer Paixão Frugulhetti 
 

Co-Orientadora: Profa Dra Lidia Maria da Fonte de Amorim  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em 24 de Outubro de 2005 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

 

Profa Dra Izabel Christina de Palmer Paixão Frugulhetti 
Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Cresus Vinícius Depes de Gouvêa 
Universidade Federal Fluminense – UFF 

 
________________________________________________________________________________________ 

Profa Dra Eliane dos Santos Porto Barboza  
Universidade Federal Fluminense – UFF 

 
 

________________________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Mauro Velho de Castro Faria 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 

 
 

Niterói  
2005 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em 
 

Odontologia da Universidade Federal Fluminense, como 
 

requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre. 
 
Área de Concentração: Clínica Odontológica 



  

 

Dedico esse trabalho aos meus 
queridos pais Levy e Denair, 
responsáveis por minha formação 
e por mostrarem a importância  
da família.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    Às duas mulheres da minha vida  
              pelo amor, compreensão e paciência  
             dedicados em momentos necessários. 
             A você, Marcelle, todo o meu amor,  
            carinho e gratidão pelo presente que  
            é a nossa filha Amanda. 
 
 
 
          



  

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

“Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como se partisse de Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como se partisse de Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como se partisse de Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como se partisse de 
nnnnós mesmos;ós mesmos;ós mesmos;ós mesmos; mas a nossa capacidade vem de Deus” (2 Coríntios 3:5). mas a nossa capacidade vem de Deus” (2 Coríntios 3:5). mas a nossa capacidade vem de Deus” (2 Coríntios 3:5). mas a nossa capacidade vem de Deus” (2 Coríntios 3:5).    
    

- Ao meu DEUS, porque ELE é digno de toda honra e glória. É ELE quem me 

capacita sobrepor obstáculos para alcançar as vitórias. 

 
- À professora Izabel Frugulhetti pela Orientação Científica, por acreditar na 

elaboração do trabalho mesmo diante das dificuldades. Muito Obrigado pelo 

carinho e compreensão. 

  
- À professora Lídia que esteve sempre presente, conduzindo-me no 

laboratório durante os experimentos e direcionando as tarefas que deveriam 

ser cumpridas. Muito obrigado pelo apoio, paciência e amizade durante esses 

dois anos de convívio. 

 
- A colaboração da professora Claudia Vitória de Moura Gallo, por ter me 

recebido, sempre que necessário, no laboratório da UERJ para realização de 

algumas fases do experimento. 

 
- A colaboração da professora Eliane Barboza que intermediou junto ao Dr 

Wilhermo Torres, responsável do laboratório DIAGNOSE, em ceder as 

amostras para realização deste trabalho. 

 
- A minha irmã em Cristo Sílvia que muito me ajudou quando estava no 

laboratório da UERJ.  

   
- Aos meus familiares, em especial a minha tia Dilma e aos amigos que 

intercederam pela minha vida durante a realização desse trabalho. DEUS 

abençoe vocês. 

  
- Aos amigos do laboratório: A professora Patrícia, Diogo, Monique, Patrícia, 

Luiza, Odete, pela ajuda e os momentos de descontração. 

 



  

 

 

SUMÁRIO 

                                                                                   Páginas 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

RESUMO                                                                                                    

ABSTRACT                                                                                                 

1. INTRODUÇÃO                                                                                  

2. REVISÃO DE LITERATURA                                                              

3. OBJETIVOS                                                                                    

 3.1. OBJETIVO GERAL                                                                    

         3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                       

4. MATERIAL E MÉTODOS                                                                 

 4.1. AMOSTRA                                                                                

 4.2. EXTRAÇÃO DO DNA GENÔMICO DAS AMOSTRAS                                 

 4.3. AMPLIFICAÇÃO DO GENE TP53 PELA TÉCNICA                                          

        NESTED-PCR 

 4.4. COLORAÇÃO POR PRATA                                                        

 4.5. POLIMORFISMO DE CONFORMAÇÃO DA FITA                       

                SIMPLES DE DNA (técnica SSCP) 

 4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA                                                           

5. RESULTADOS                                                                               

6. DISCUSSÃO                                                                                  

7. CONCLUSÕES                                                                               

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                  

                 

10 
 
11 
 
12 
 
15 
 
36 
 
36 
 
36 
 
37 
 
37 
 
38 
 
41 
 
 
 
45 
 
46 
 
 
 
48 
 
49 
 
67 
 
75 
 
77 



  

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

                                                                             Páginas 

Gráfico 1. Tipos de Câncer mais incidentes                                                 

Tabela 1. Estimativas de casos de Câncer em homens para ano de 2005     

Tabela 2. Estimativas de casos de Câncer em mulheres para ano de 2005   

Figura 1. Esquema da Organização da Proteína p53                                    

Tabela 3. Lista de Estudos sobre Mutações                                                   

Tabela 4. Lista dos Primers                                                                         

Tabela 5. Amostras separadas por Sexo                                                      

Tabela 6. Amostras separadas pela localização do tumor                            

Tabela 7. Informações dos pacientes relativas as amostras                         

Tabela 8. Faixa Etária dos pacientes relativas as amostras                         

Figura 2. Eletroforese em DNA Genômico (A e B)                                        

Gráfico 2. Freqüência de Mutações                                                            

Figura 3. Tamanhos dos Produtos de PCR                                                 

Figura 4. PCR Exon 5                                                                                  

Figura 5. PCR Exon 6                                                                                

Figura 6. PCR Exon 7                                                                                

Figura 7. PCR Exon 8                                                                                

Figura 8. SSCP Exon 5                                                                              

Figura 9. SSCP Exon 6                                                                              

Figura 10. SSCP Exon 7                                                                            

Figura 11. SSCP Exon 8                                                                         

 

 

 

 

18 
 
21 
 
22 
 
27 
 
35 
 
43 
 
50 
 
50 
 
51 
 
52 
 
54 
 
55 
 
56 
 
57 
 
58 
 
59 
 
60 
 
63 
 
64 
 
65 
 
66 



  

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

A                  - adenina 

APS   - Persulfato de Amônio 

Apud            - citado por 

Bcl-2            - Proteína que bloqueia apoptose de algumas células (B-cell 

         CLL/lymphoma 2) 

Bax              - Proteína indutora da apoptose celular (Bcl2-associated X     

              protein 

C                  - citosina 

ºC     - graus Celsius 

cm     - centímetro 

cols              - colaboradores 

CpG             - um dinucleotídeo 

dATP            - desoxiadenosina trifosfato 

dCTP            - desoxicitosina trifosfato 

dGTP            - desoxiguanosina trifosfato 

dTTP            - desoxitimina trifosfato 

DNA             - ácido desoxirribonucléico 

dNTPs          - desoxirribonucleotídeos 

EDTA           - ácido etileno-diamino tetracético 

g                  - grama 

G   - guanina 

GADD-45     - Indução a apreensão do crescimento danoso do DNA (do inglês 

              “Growth Arrest DNA Damage Induced”) 

Período G1  - Intervalo entre o final da mitose e o começo da fase S 

HCL             - ácido clorídrico 

HUAP           - Hospital Universitário Antônio Pedro 

IARC            - Agência Internacional de Pesquisa em Câncer 

IBGE            - Instituto Brasileiro de Geografia 

INCA            - Instituto Nacional de Câncer 

 



  

 

Kb               - Kilobases   

KCL             - cloreto de potássio 

kDA             - kilodalton 

KHCO3        - carbonato de potássio 

M                 - molar 

mg               - miligrama 

MgCl            - cloreto de magnésio 

Mm              - milímetros 

mM              - milimolar 

MDM-2        - proteína MDM-2 (do inglês “murine double-minute chromosome”) 

Mdm-2       - oncogene mdm-2 (do inglês “murine double-minute chromosome”) 

µg                 - micrograma 

µL                 - microlitro 

mL               - mililitro 

MS               - Ministério da Saúde 

NaCl             - cloreto de sódio 

Nested          - Método de Amplificação por PCR em 2 estágios 

OMS             - Organização Mundial da Saúde 

pb                 - pares de bases 

p53               - fosfoproteína de 53kDa 

PCR            - Reação de polimerase em cadeia (do inglês “Polymerase Chain     

               Reaction”) 

ptn                 - proteína 

rpm                - rotações por minuto 

Período S        - Período específico da interfase (síntese de DNA)  

SDS                - dodecil sulfato de sódio 

SSCP         - polimorfismo de conformação de fita simples de DNA (do     

                   inglês “single strand conformation polymorphism”) 

T                    - timina 

TAE               - tampão tris-acetato EDTA 

Taq                - Termophilus aquaticus  

TBE               - tampão tris-borato EDTA 

TE                 - tampão tris-EDTA 

TEMED         - N’- N’- N’- N’- tetrametiletilenodiamina 



 

Tris            - trihidroxi-metil-amino-metano 

U               - unidade 

UERJ        - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UFF           - Universidade Federal Fluminense 

UV             - Ultravioleta 

V               - Volts 

Zn             - Zinco 

χ²              - qui-quadrado                      

%              - porcentagem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        RESUMO 
 

                                                                                                                                                   10 

                              

                                RESUMO 

 

Estudos sobre a origem do desenvolvimento dos cânceres vêm sendo 
desenvolvidos, com o objetivo de se obter melhores formas de tratamento. 
Pesquisas recentes sugerem que a maioria dos tumores é provocada por 
mutações em genes que participam do controle do ciclo celular, como o gene 
supressor de tumor TP53, que se encontra mutado em 50 % dos casos 
registrados. O câncer bucal é o oitavo mais incidente entre a população 
brasileira, o tipo mais comum é o carcinoma de células escamosas, 
apresentando graves taxas de morbidade e mortalidade, reflexo do 
tratamento de lesões em estágios avançados, que resulta em medidas 
terapêuticas mutilantes e prognóstico ruim. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar os exons 5, 6, 7 e 8 do gene TP53, regiões de maior freqüência das 
mutações, em pacientes com câncer bucal do Rio de Janeiro, estado que se 
apresenta em 1º lugar na taxa de mortalidade bruta por câncer bucal 
segundo dados do INCA. Foram examinadas 39 amostras de pacientes, 
divididas em 2 grupos baseadas na localização da lesão: 15 casos (38,5 %) na 
região da língua e 24 casos (61,5 %) das outras regiões intrabucais. Após a 
extração do DNA das amostras, os fragmentos foram amplificados pela 
técnica de PCR e analisados por SSCP, método que permite detectar, por 
eletroforese, alterações no padrão de migração de fragmentos de DNA, que 
podem corresponder a mutações na molécula. Os resultados encontrados 
mostraram 4 casos (10,2 %),  sugestivos de mutações, assim distribuídos: 2 
casos no exon 5, ambos do sexo feminino e com idade acima de 70 anos; 1 
caso no exon 6, o único de carcinoma verrucoso, do sexo feminino com 89 
anos e 1 caso no exon 8, também do sexo feminino com 71 anos de idade. 
Concluímos que os 4 casos suspeitos de mutação em TP53 encontrados, 
poderiam sugerir que essas alterações genéticas, aumentaram a 
probabilidade da neoplasia progredir para uma transformação maligna.                    
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ABSTRACT 

 

 Studies of the origin of cancer development have been done with the 
objective to obtain improvement in cancer treatment. Recent research 
suggests that the majority of the tumors are caused by gene mutations which 
participate in the control of the cellular cycle. This is similar to the 
suppressor gene in the TP53 tumor that was found mutated in 50% of the 
recorded cases. Oral cancer is the eighth most common cancer found within 
the Brazilian population. The most common type is the squamous cell 
carcinomas, which presents serious rates of morbidity and mortality. This is 
a reflection of injury treatment at an advanced stage, which results in 
mutilation therapeutic measures and bad prognosis. The objective of this 
study was to evaluate the exons 5, 6, 7 & 8 of the TP53 gene in the regions 
with the most frequent mutations. It was conducted on patients with oral 
cancer from the state of Rio de Janeiro, which, according to INCA data, is the 
1st in overall mortality rates for oral cancer. Thirty-nine samples taken from 
patients were examined and divided into 2 groups, based on the injury 
location: 15 cases (38,5%) in the tongue region and 24 cases (61,5%) in other 
intrabuccal regions. After the extraction of DNA from the samples, the 
fragments were amplified with the PCR technique and analyzed by SSPC. 
This method permits the detection, through electrophoresis, of alterations in 
the migration standard of DNA fragments that could correspond to molecule 
mutations. The obtained results show 4 cases (10,2%) of suspected 
mutations broken down as follows: 2 cases with exon 5, both females over 70 
years of age; 1 case with exon 6, the only carcinoma verrucoce, female, 89 
years old and 1 case with exon 8, also female, 71 years old. We conclude that 
these 4 cases of suspected TP53 mutation, could suggest that these genetic 
alterations increased the probability for neoplasm progress to malignant 
transformation. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 Apesar dos esforços e anos de pesquisas envolvendo a origem do 

câncer, seu desenvolvimento e as melhores formas de tratamento, inúmeros 

estudos continuam sendo realizados na tentativa de combater e reduzir os 

malefícios causados por ele. 

 

 O câncer localizado na cavidade oral é o oitavo tipo mais incidente 

sobre a população brasileira e apesar de sua incidência menor, comparado 

aos demais tipos de cânceres, continua apresentando graves taxas de 

morbidade e mortalidade. Essa gravidade é confirmada diante de um 

diagnóstico tardio, que pode ser explicado pelo fato da maioria dos pacientes 

que procuram ajuda, só observarem alguma alteração tecidual quando a 

lesão já se encontra em estágios avançados. O fato de a sintomatologia ser 

mínima na fase inicial, muitas vezes implica em atraso na procura por 

cuidados médicos. Para outros pacientes, o atraso para o início do 

tratamento fica por conta de profissionais pouco qualificados, incapazes de 

reconhecer e diagnosticar uma possível lesão maligna. Uma outra situação 

que pode ocorrer está relacionada à localização intra-oral do carcinoma, por 

exemplo, no soalho bucal ou na face posterior da língua, dificultando a sua 

visualização e tendo como conseqüência a forma do tratamento, que deixa 

de ser curativo para, muitas vezes, ser mutilante, influenciando no tempo e 

na qualidade de sobrevida desses pacientes. 
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 O carcinoma de células escamosas é o tumor maligno mais freqüente 

na cavidade bucal. O seu prognóstico e o tratamento estão embasados na 

análise do seu estadiamento e no seu grau de diferenciação histológica. As 

causas que levam ao desenvolvimento dessa doença apontam vários fatores 

como possíveis carcinógenos. Fatores externos (extrínsecos) ao organismo 

como o fumo, álcool e radiação ultravioleta (somente para o câncer de lábio) 

e fatores internos (intrínsecos) que envolvem estado geral e sistêmico do 

paciente, como imunodepressão, deficiências vitamínicas e desnutrição 

(Neville & cols, 1998). Esses fatores não atuam de maneira isolada 

produzindo malignidade, o que se sabe é que durante o processo de 

cancerização eles podem estar em atividade, causando alguma agressão que 

levaria ao crescimento desordenado das células.       

 

 Estudos sobre a ação dos diferentes fatores que podem dar origem ao 

desenvolvimento do câncer vêm tendo importância crescente, com o objetivo 

de melhor direcionar as formas de tratamento. Pesquisadores descobriram 

que a maioria dos tumores era provocada por mutações no DNA da célula, 

atingindo genes que controlavam o ciclo celular (Weinberg, 1994). Duas 

classes de genes estão envolvidas diretamente com o mecanismo de 

cancerização: os proto-oncogenes, que estimulam a célula a se dividir e os 

genes supressores de tumor, que inibem o crescimento celular. Quando 

mutados, esses genes supressores de tumor perdem a sua função, levando a 

célula a deixar de fazer paradas essenciais no seu ciclo celular, que são 

importantes para prevenir o crescimento inadequado (Weinberg, 1996).   
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 O presente trabalho de dissertação se propõe avaliar mutações no 

gene supressor de tumor TP53 em câncer bucal. Esse gene foi escolhido 

pelo fato de se apresentar mutado em aproximadamente 50% dos diferentes 

tipos de câncer (Agarwal & cols, 1998). Segundo o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA, 2005), o Rio de Janeiro é o estado que ocupa o primeiro 

lugar, dentre os demais estados da federação, na taxa de mortalidade bruta 

de câncer de boca. Esse estudo então se justificaria devido a alta incidência 

do câncer bucal no Rio de Janeiro aliado ao reduzido número de artigos 

científicos existentes avaliando mutações no gene TP53 no Brasil (de um 

total de 15, apenas dois são em relação ao câncer bucal) (Chaves & cols., 

2004).  

 

 Um entendimento melhor do processo da carcinogênese bucal, em 

presença dessas alterações genéticas, poderia predizer uma resposta ao 

tratamento, possibilitando uma melhor escolha, condução e sobrevida, já 

que o objetivo é oferecer uma melhor qualidade de vida ao paciente.  

 

 A pesquisa foi fundamentada em literatura já publicada e a relevância 

clínica do trabalho se expressa na busca de novos conhecimentos, que 

somados aos já existentes, resultaria num tratamento menos agressivo e 

eficiente. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 – CÂNCER 

 

 A palavra câncer é de origem latina e significa carcinoma (do grego 

karkinos), isto é crustáceo, caranguejo. O termo foi usado pela primeira vez 

por um médico grego, que observou num tumor maligno de mama, veias 

superficiais e suas ramificações e que conferiam ao conjunto, semelhança 

com um caranguejo (Garrington, 1967 citado por Domingues & Rosa, 1992). 

  

 Atualmente câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 

formas da doença, que têm em comum o crescimento desordenado de 

células. Estas células podem apresentar a habilidade de migrar do seu local 

de origem, invadir tecidos vizinhos e formar massas de células em diversos 

locais do corpo (metástase). Os diferentes tipos de câncer correspondem aos 

vários tipos de células do corpo. Por exemplo, se o câncer tem início em 

tecidos epiteliais como pele ou mucosas ele é denominado carcinoma; se 

tiver origem em tecidos conjuntivos como osso, músculo ou cartilagem é 

chamado de sarcoma (Robbins & cols., 1995). 

 

 Muitos tumores são originados de uma única célula. Esses 

neoplasmas apresentam um crescimento clonal em que a célula tumoral 

representa os descendentes de uma célula genitora única, que foi capaz de 

sobreviver a uma transformação inicial e depois proliferou anormalmente. A  
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proliferação contínua dessa célula transformada formará uma população 

celular de clones modificados. É importante esclarecer que o 

desenvolvimento de um tumor maligno é um processo complexo, não 

envolve um único evento de transformação, mas é composto por várias 

etapas em que as células adquirem características de acordo com as 

alterações genéticas (Kandel & cols., 2000). 

 

 Baseado no modelo da proliferação contínua de uma célula 

transformada, o câncer se origina através de um processo de seleção clonal, 

em que a mutação numa célula forneceria uma vantagem no seu 

crescimento. Fatores com atividades carcinogênicas atuam alterando a 

estrutura do DNA da célula e podem promover mutações em genes 

importantes da multiplicação celular. Dividindo-se desordenadamente, as 

células filhas tendem a serem muito agressivas, pois recebem informações 

provenientes de mutações sucessivas. Essas mutações dependem da 

intensidade e duração da exposição das células aos agentes cancerígenos, 

sendo assim necessária à presença de várias mutações em genes que atuam, 

ou não, controlando o ciclo celular para o surgimento do câncer (Lodish & 

cols., 1999). 

 

  Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer podem ser 

encontrados no ambiente físico, ser herdados ou representar hábitos ou 

costumes próprios de um determinado ambiente social e cultural. Do ponto 

de vista epidemiológico, o fator de risco pode ser interpretado para definir a 

probabilidade de indivíduos sadios, mas expostos a esses fatores, adquirirem 
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esta moléstia. A maioria dos casos de câncer (80%) está relacionada ao meio 

ambiente, no qual encontramos um grande número de fatores de risco. 

Entende-se por ambiente o meio em geral (água, terra e ar), o ambiente 

ocupacional (indústrias químicas e afins), o ambiente de consumo 

(alimentos, medicamentos), o ambiente social e cultural (estilo e hábitos de 

vida) (MS/INCA, 1996-2005). 

 

2.1.1 – CÂNCER NO BRASIL 

 

 O Brasil ainda apresenta um quadro de saúde deficiente, em que são 

combinadas doenças ligadas à pobreza, típicas dos países em 

desenvolvimento e doenças crônico-degenerativas, características dos países 

mais afluentes. O câncer é incluído entre as principais causas de morte, ao 

lado das doenças do aparelho circulatório, causas externas, doenças do 

aparelho respiratório, afecções do período peri-natal e doenças infecciosas e 

parasitárias (MS/INCA, 2002). O País não possui um registro de câncer 

nacional e, portanto não é possível conhecer o número de casos novos de 

câncer que são diagnosticados a cada ano. As estimativas anuais, a partir 

das informações sobre incidência e mortalidade, são de grande valia para se 

conhecer o quadro epidemiológico da doença. 

 

 As estimativas para o ano de 2005 apontam que ocorrerão 467.440 

novos casos de câncer. Os tipos mais incidentes, à exceção de pele não 

melanoma, serão os de próstata e pulmão no sexo masculino e mama e colo  
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do útero para o sexo feminino. São esperados 229.610 casos novos para o 

sexo masculino e 237.830 para sexo feminino. Estima-se que no ano de 

2005, o câncer de pele não melanoma (113 mil casos novos) será o mais 

incidente na população brasileira, seguido pelos tumores de mama feminina 

(49 mil), próstata (47 mil), pulmão (26 mil), estômago (23 mil) e colo do útero 

(21 mil). Abaixo, o gráfico 1 ilustra a incidência de diferentes  tipos de câncer 

para 2005  (MS/INCA, 2005). 

 

 

          

 

 

Gráfico 1- Tipos de Câncer mais incidentes separados por sexo, estimados 
para 2005, na população brasileira 
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2.2 – CÂNCER BUCAL 

 

 O câncer de boca é uma doença com um alto índice de morbidade e 

mortalidade. Essa situação é atribuída ora pela demora a um diagnóstico, 

que muitas vezes é realizado por profissionais não especialistas ou por um 

prognóstico ruim, em decorrência da localização da lesão. Em virtude disso, 

apresenta seqüelas no tratamento, que deixa de ser curativo e passa ser 

mutilante, diminuindo a possibilidade de cura e de sobrevida dos pacientes 

(D’ Costa & Migliorati, 2001). 

 

 Esse tumor maligno pode ser encontrado na mucosa dos lábios e na 

cavidade bucal, localizando-se nas regiões da mucosa jugal, gengiva, palato 

duro, rebordo alveolar, palato mole, área de retromolar, língua e soalho da 

boca. O câncer de lábio é diferente dos carcinomas intrabucal. Sua fisiologia 

se parece mais com a de um carcinoma de pele exposta ao sol, com maior 

incidência entre a população adulta branca e registrando uma prevalência 

pelo lábio inferior em relação ao superior, justificado pela incidência maior 

da radiação ultravioleta, seu principal fator de risco (Neville & cols., 1998). O 

câncer intrabucal acomete principalmente os tabagistas e os riscos 

aumentam quando também é um etilista crônico. 

 

 A publicação do Inca “Falando sobre câncer da boca” relata que o 

fumo é um dos mais potentes agentes cancerígenos que o ser humano 

introduz voluntariamente no organismo. A ação das toxinas encontradas no  
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tabaco, destaque para os hidrocarbonetos policíclicos e as nitrosaminas 

específicas do tabaco, e a exposição contínua ao calor desprendido pela 

combustão do fumo, potencializam as agressões sobre a mucosa da cavidade 

bucal, aumentando a possibilidade de desenvolvimento deste câncer em 15 

vezes, quando comparado a um paciente não fumante. Em relação ao 

consumo do álcool, existem evidências sobre o seu potencial carcinogênico, 

quando ocorre uma associação com o tabaco, elevando os riscos em cerca de 

35 vezes (“Falando sobre câncer de boca”, INCA, 2002). 

 

 Além do tabaco e do álcool, principais fatores de risco do câncer bucal, 

somam-se a estes uma má higiene bucal; desnutrição e imunodepressão; 

portadores de próteses mal-adaptadas ou que sofram de outra irritação 

crônica da mucosa bucal; dieta pobre em proteínas, vitaminas e minerais e 

dieta rica em gorduras (“Falando sobre câncer de boca”, INCA, 2002). 

 

 Sua incidência no âmbito mundial é de aproximadamente 5%, com 

maiores taxas nos países da Austrália e Canadá, acometendo principalmente 

indivíduos do sexo masculino, tabagistas e etilistas. No Brasil, os registros 

do Ministério da Saúde (1996) apontavam que a boca estava entre as 10 

localizações mais freqüentes para a ocorrência de câncer, além da pele, colo 

uterino, mama e estômago. 

 

  A Estimativa de novos casos para 2005, na federação, aponta este 

tumor como o 8º mais freqüente entre os homens (com 9.985 casos  
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estimados) e o 9º entre as mulheres (com 3.895 casos estimados). Para o 

estado do Rio de Janeiro, este tipo de câncer é o 5º mais freqüente entre os 

homens (1520 casos) e o 7º entre as mulheres (590 casos). (ver tabelas 1 e 

2). (MS/INCA, 2005). 

 

Tabela 1 - Estimativas para o ano 2005 no Estado do Rio de Janeiro, das 
taxas brutas de incidência por 100.000 habitantes e de número de casos 
novos por câncer, em homens, segundo localização primária (INCA, 2005)  

                                                                                                                       

Estimativa dos Casos Novos 

Estado Capital 

Localização Primária 
Neoplasia maligna 

 

      Casos Taxa Bruta      Casos  Taxa Bruta 

Pele não Melanoma  5.530 75,04 2.520 85,97 

Traquéia, Brônquio e Pulmão  2.220 30,12 1.230 41,96 

Estômago  1.510 20,42 610 20,91 

Próstata  5.800 78,66 3.030 103,01 

Cólon e Reto  1.800 24,47 1.060 36,27 

Esôfago  790 10,76 280 9,69 

Leucemias  560 7,56 270 9,23 

Cavidade Oral  1.520 20,56 690 23,63 

Pele Melanoma  260 3,49 150 5,26 

Outras Localizações  5.370 72,81 3.570 121,53 

Total  25.360 343,79 13.410 456,43 

 

 
    

Fonte: Ministério da Saúde/ Instituto Nacional do Câncer  
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Tabela 2 - Estimativas para o ano 2005 no Estado do Rio de Janeiro, das 
taxas brutas de incidência por 100.000 habitantes e de número de casos 
novos por câncer, em mulheres, segundo localização primária (INCA, 2005)   

 

Estimativa dos Casos Novos 

Estado Capital 

Localização Primária 
Neoplasia maligna 

 
       Casos Taxa Bruta       Casos   Taxa Bruta 

Pele não Melanoma  5.890 73,63 2.780 83,74 

Mama Feminina  8.100 101,19 4.400 132,53 

Traquéia, Brônquio e Pulmão  1.170 14,64 640 19,29 

Estômago  940 11,77 450 13,43 

Colo do Útero  2.300 28,74 960 29,02 

Cólon e Reto  2.060 25,77 1.260 38,03 

Esôfago  260 3,23 90 2,69 

Leucemias  430 5,40 220 6,65 

Cavidade Oral  590 7,37 290 8,63 

Pele Melanoma  270 3,42 170 5,00 

Outras Localizações  12.770 159,48 4.440 133,57 

Total  34.780 434,33 15.700 472,39 

     

Fonte: Ministério da Saúde/ Instituto Nacional do Câncer  

  

 

 A taxa bruta de mortalidade do câncer bucal no Estado do Rio de 

Janeiro, por 100.000 habitantes, para o sexo masculino, varia entre 2,44 a 

5,54 e entre o sexo feminino 0,66 a 1,37. Essas taxas de mortalidade, 

quando comparadas com a taxa bruta de mortalidade nacional (4,87 por 

100.000 habitantes), coloca o estado do Rio de Janeiro em primeiro lugar em 

mortalidade para o carcinoma bucal, se comparados com os demais estados 

da federação nacional (dados referentes à recontagem realizada pelo IBGE 

em 1996 – INCA, 2005).   

  



                                                                                           REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

                                                                                                                                                 23 

 

 Os estudos mostram que os tumores malignos da boca têm uma 

prevalência pelo sexo masculino (3:1) (MS/INCA.,1996-2005). A raça branca 

tem sido relacionada com uma maior freqüência na incidência do câncer 

bucal (Abdo & cols., 2002). A faixa etária de maior prevalência está entre 50 

e 70 anos, com uma média de idade menor entre os homens. Alguns 

trabalhos já relatam um crescente aumento da incidência do tumor em 

pacientes abaixo dos 40 anos de idade (Blot & cols., 1988; Franco & cols., 

1989; D’ costa & cols., 1998; Gervázio & cols., 2001).  

 

 Aos primeiros sinais do câncer bucal observa-se o aparecimento de 

feridas na boca do tipo exofítica, endurecidas, de superfície irregular ou 

papilar, de cor vermelha ou branca e que não cicatrizam em uma semana. 

Outras formas incluem ulcerações com aproximadamente 2 cm de diâmetro, 

indolores, podendo sangrar ou não, e manchas esbranquiçadas ou 

avermelhadas com aparecimento nos lábios ou na mucosa bucal. Como 

regra geral, quanto mais posterior ou inferior for à localização do tumor 

orofaríngeo, maior será a lesão e o risco de expansão linfática na época do 

diagnóstico. Os locais mais comuns de metástases distantes são os 

pulmões, fígado e ossos (Tommasi & cols., 1982; Shafer & cols., 1985; 

Neville & cols., 1998). 

 

 Dificuldades na fala (disartria), mastigação e deglutição (disfagia), 

além de emagrecimento acentuado, dor e presença de linfadenomegalia 

cervical, são sinais de estágio avançado da doença. 
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 O tratamento e o prognóstico dessa neoplasia maligna estão baseados 

no seu estadiamento, que muitas vezes é desconhecido ou tardio, o que 

dificulta o tratamento e leva a um prognóstico ruim. Entende-se então que 

um diagnóstico precoce e o início imediato do seu tratamento, reduziriam a 

morbidade e mortalidade causada pela doença (D’Costa & Migliorati, 2001; 

Abdo & cols., 2002; Carvalho & cols., 2003).  

 

 Os métodos terapêuticos englobam a cirurgia, a radioterapia e a 

quimioterapia, isolados ou associados. O estágio clínico da lesão, bem como 

a sua localização, pode influenciar no plano de tratamento. As lesões de 

lábio geralmente são tratadas com excisões cirúrgicas, seguidas por 

ressecção e com ótimos resultados. Em lesões orofaríngeas o tratamento 

usado é o radioterápico, com alguns casos utilizando uma quimioterapia 

complementar. Para os casos de carcinomas menores a indicação é cirúrgica 

ou radioterápica (com a cura de 80% dos casos) e quando há suspeita de 

metástase local de linfonodo, indica-se um esvaziamento cervical do lado 

afetado com um prognóstico reservado do caso (Tommasi & cols., 1982; 

Shafer & cols., 1985; Neville & cols., 1998). 

 

  A cirurgia radical do câncer de boca evoluiu sobremaneira, com a 

incorporação de técnicas de reconstrução imediata, permitindo largas 

ressecções e uma melhor recuperação do paciente. As deformidades, porém, 

são ainda grandes e o prognóstico dos casos, intermediário.  
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 A quimioterapia é empregada nos casos avançados, visando à redução 

do tumor, a fim de possibilitar o tratamento posterior pela radioterapia ou 

cirurgia. O prognóstico nestes casos é grave, tendo em vista a 

impossibilidade de se controlar totalmente as lesões extensas, a despeito 

dos tratamentos aplicados (INCA, 2005).   

      

 O tumor maligno mais presente na cavidade bucal é o carcinoma de 

células escamosas (90%) (Tommasi & cols., 1982; Carinci & cols, 1997; Leite 

& Koifman, 1999; Carvalho & cols., 2003). Quando intrabucal, a localização 

primária tem sua maior incidência na língua (50%), atingindo normalmente 

as superfícies posterior lateral e ventral (Velly & cols., 1998; Neville & cols., 

1998; Abdo & cols., 2002).  

  

2.3 - GENE TP53 E O CÂNCER 

 

 Há aproximadamente 30 anos atrás, a teoria de que os vírus eram os 

únicos causadores do processo de cancerização começou a se abandonada 

(Weinberg, 1994). Uma nova linha de pensamento propunha que, na 

verdade, a maioria dos tumores era provocada por mutações no DNA celular 

atingindo genes que controlavam o ciclo celular (Weinberg, 1994). Duas 

classes de genes foram apontadas como importantes no mecanismo de 

cancerização: os proto-oncogenes, que estimulam a célula a se dividir e os 

genes supressores de tumor, que inibem o crescimento celular. Quando 

mutados, os proto-oncogenes se transformariam em oncogenes, promovendo 

uma multiplicação celular excessiva. Os genes supressores de tumor atuam  
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de maneira inversa, e contribuem para o processo de cancerização através 

da perda de sua função. O resultado desta perda leva a célula a deixar de 

fazer paradas essenciais no seu ciclo celular, importante para prevenir o 

crescimento inadequado (Weinberg, 1996). Um exemplo de gene supressor 

de tumor é o gene TP53, que se apresenta mutado, com conseqüente perda 

de função, em aproximadamente 50% dos tumores (Agarwal & cols., 1998). 

 

2.4 - O GENE TP53 E A PROTEÍNA p53 

 

 O gene TP53 ocupa uma extensão de 20 Kb do braço curto do 

cromossoma 17 (17p 13.1) e possui 11 exons. O produto do gene TP53, a 

proteína p53, possui peso molecular de 53kDa, é formada por 393 

aminoácidos e pode ser dividida em 5 regiões estruturais e funcionais. Estas 

regiões incluem: I - um domínio de ativação transcricional N-terminal 

(resíduos 1-50), que é importante para a transativação de genes como o 

MDM2; II - um domínio regulatório rico em prolina (resíduos 63-92); III - 

um domínio de ligação ao DNA seqüência-específica (resíduos 100-300), 

pelo qual a proteína p53 liga-se a sítios específicos do DNA; IV - um domínio 

de oligomerização (resíduos 323-358), responsável por fazer os tetrâmeros 

da proteína e V - um domínio regulatório (resíduos 363-393), o qual regula 

negativamente a região central de ligação ao DNA (Hainaut & Hollstein, 

2000) (Figura 1).  
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Figura 1 - Esquema da organização da proteína p53, com as 5 regiões 
estruturais e funcionais  

 

 A p53 atua como fator de transcrição, sendo ativada por sinais de 

estresse genotóxico. Após ativação, a p53 atua induzindo a transcrição de 

genes envolvidos no controle do ciclo celular, apoptose (morte celular 

programada) e reparo do DNA, todos exercendo efeitos antiproliferativos e 

ou de manutenção do genoma. A perda de função da p53, promovida por 

mutações, provoca a perda do mecanismo de supressão celular que protege 

contra o acúmulo de alterações genéticas (Olivier & Hainaut, 2001).  

 

 Sabe-se que a proteína p53 é uma nucleoproteína fosfatada que tem 

uma meia vida muito curta (aproximadamente 30 minutos), o que dificulta a 

sua detecção no tecido normal. Entretanto, acúmulos da proteína nos 

tecidos podem ser ocasionados, por exemplo, por mutações, agentes que 

lesam o DNA, defeitos nos processos de degradação ou por ligação a outras 

proteínas, como a proteína de adenovírus E1B (Nylander & cols., 2000). 

 

 

 

    N-Terminal          Domínio Central C-Terminal 

I II III IV V 
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 Em condições normais, a p53 permanece latente até ser induzida a 

atividade. Sua rápida ativação, muitas vezes resulta de modificações 

covalentes, em especial da fosforilação de proteínas que foram induzidas 

após um stress (Oren, 1999). Essas proteínas fosforiladas podem causar a 

estabilização da p53 através da inibição da conjugação com a ubiquitina e 

da redução da taxa de degradação da proteína. Para que ocorra a 

degradação da p53 é fundamental que ela esteja ligada à proteína MDM-2, 

que é a principal responsável por essa função. A interferência nessa 

interação pode advir da fosforilação de resíduos posicionados na interface da 

ligação entre as proteínas, causando a estabilização da p53 (Caspari, 2000). 

Um outro fator que pode causar a estabilização da proteína são modificações 

que ocorrem na MDM-2 quando fosforilada, de maneira que não haja 

interação com a p53 ou quando ligada, seja incapaz de exercer sua função 

(Oren, 1999).  

 

       As proteínas envolvidas no controle do ciclo celular e ativadas pela 

p53 são: A p21waf1 um inibidor de ciclina quinase, que bloqueia complexos 

ciclina/cdk na transição G1/S; A proteína GADD-45 (Growth Arrest DNA 

Damage Induced) que quando expressa pode parar o ciclo mitótico no início 

da fase G1, tentando o reparo do DNA, impedindo a replicação e a 

propagação de informações com erro genético para suas células filhas 

(Hainaut & Hollstein, 2000). Se a correção ao DNA não obtiver sucesso 

esperado, a proteína induz a célula a apoptose função exercida pela proteína 

Bax que acelera esse processo de morte celular. Uma outra proteína  
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homóloga a essa, a Bcl-2 que é contrária a função da Bax, prolonga a 

sobrevida celular. Alguns autores acreditam numa possível transcrição da 

proteína Bax pela p53 (Tokino & Nakamura, 1999). 

 

 A proteína MDM-2 (produto do gene mouse double minute 2) tem a 

função regulatória negativa da p53, que é degrada ao término do reparo do 

DNA. A MDM-2 interage com a p53 fosforilada e promove sua rápida 

eliminação, inibindo sua função transcricional, sugerindo uma 

autoregulação (Morgan & Kastan, 1997; El-Deiry, 1998). 

 

 O gene TP53 pode ser encontrado mutado em uma freqüência que 

varia de 5 a 50% dependendo do tipo do tumor ou do estágio de 

desenvolvimento tumoral. Após estudos que analisaram toda a região 

codificadora do gene, conclui-se que 80% das mutações ocorriam nos exons 

5, 6, 7 e 8, região que codifica a porção central da proteína p53 e que tem 

como função, ligar-se ao DNA (Greenblatt & cols., 1994; Hollstein & cols., 

1999). Na sua grande maioria as mutações são pontuais com perda de 

sentido. Cerca de 30% dessas mutações ocorrem em 5 “pontos quentes” de 

mutação, os códons 175, 245, 248, 273 e 282, fato que acontece em todos 

os tipos de câncer. Os outros 70% das mutações ocorre distribuídos em 

mais de 200 códons. O fato das mutações nos “pontos quentes”, se 

localizarem na região central de ligação ao DNA, indicam que a ativação 

transcricional através da ligação ao DNA é essencial para o mecanismo 

biológico de supressão de tumor (Hollstein & cols., 1999). Existe uma 
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 grande quantidade de dados sobre mutações em TP53 que são compilados e 

podem ser acessados na base de dados do IARC (International Agency for 

Research on Câncer) (http://www-p53.iarc.fr/). 

 

 A natureza, a posição e prevalência das mutações variam entre os 

tipos de câncer e grupos populacionais. Em muitos cânceres, a distribuição 

de mutações, tem permitido a identificação de um padrão de mutação 

específico, promovendo conclusões para os mecanismos que podem ter 

causado a mutação. Como exemplos podem ser citados: câncer de pele não 

melanoma, onde a alteração mais freqüente é de CC para TT ocasionada 

pela radiação UV (Greenblatt & cols., 1994); carcinoma de pulmão que 

apresenta mudanças de G para T nos códons 157, 158, 245, 248, 249, 273, 

ocasionadas pelo fumo (Greenblatt & cols., 1994) e o carcinoma 

hepatocelular com a mudança de G para T no códon 249, ocasionada pela 

aflatoxina (Greenblatt & cols., 1994). Portanto, a análise de mutações pode 

fornecer informações para a etiologia do câncer em questão. 

 

 A presença de mutação pode predizer a resposta ao tratamento e 

sobrevida. Quando os resultados de mutações em cânceres de células 

escamosas em cabeça e pescoço são analisados em relação ao prognóstico 

os resultados são contraditórios. Alguns estudos não mostram associação 

entre a presença de mutações em cabeça e pescoço (Nylander & cols., 1997; 

Nagai & cols, 1998) enquanto que outros, usando as mesmas técnicas, 

mostram uma relação entre a presença de mutações e um prognóstico de 

sobrevida desfavorável (Hedge & cols., 1998). Esses estudos utilizavam 
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todas as mutações encontradas para correlacionar com o prognóstico. 

Entretanto, dois trabalhos recentes avaliaram o efeito das mutações de duas 

maneiras diferentes: o primeiro correlacionou com o prognóstico somente os 

tumores com mutações que estavam em regiões importantes para codificar o 

domínio de ligação ao DNA (Erber & cols., 1998) e o segundo, somente 

relacionou os tumores com mutações que alteravam a proteína (perda de 

sentido e sem sentido) (Mineta & cols., 1998). Em ambas as situações foi 

possível estabelecer uma relação com a presença da mutação e o 

prognóstico. Os pacientes com esses tumores tinham uma menor 

sobrevivência e pior resposta ao tratamento (Erber & cols., 1998; Mineta & 

cols., 1998). 

 

 Quando a expressão da proteína p53 é estudada, a técnica de imuno-

histoquimica é aplicada enquanto que, para avaliar mutações no gene, os 

exons são amplificados por PCR seguido por seqüenciamento ou utilização 

de técnicas de eletroforese em gel para a separação, como por exemplo, a 

técnica de SSCP (polimorfismo de conformação de fita simples de DNA).  

Essas técnicas têm vantagens e desvantagens e cuidados devem ser 

tomados na interpretação dos resultados e na comparação entre os estudos 

(Nylander & cols., 2000). Na maioria das situações, existe uma grande 

correlação entre super expressão da proteína e a presença de mutações. 

Entretanto, nem sempre uma mutação no TP53 leva a uma proteína estável, 

sendo que algumas mutações levam a produção de uma proteína truncada 

ou a não produção da proteína. Um resultado positivo geralmente implica 

em uma proteína com um defeito de funcionamento, como mutação ou  



                                                                                           REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

                                                                                                                                                 32 

 

retenção enquanto que um resultado negativo não dá certeza de ausência de 

defeito como pode ser exemplificado pela produção de uma proteína 

truncada (Nylander & cols., 2000). 

 

2.5 – MUTAÇÕES EM TP53 E O CÂNCER BUCAL 

 

 Alterações genéticas múltiplas são vistas em carcinoma de células 

escamosas de cabeça e pescoço e atualmente, é claro, que esses cânceres 

são originados através de um processo de carcinogênese em múltiplas 

etapas (Boyle & cols., 1993). Ao analisar o tumor primário e as metástases 

foi possível observar que as mutações em TP53 estavam presentes antes e 

mantidas nas metástases (Tiebbes & cols., 1999). 

   

 A freqüência de mutações no gene TP53 em carcinoma de células 

escamosas de cabeça e pescoço foi relacionada com os níveis de exposição 

ao fumo e ao álcool (Brennan & cols., 1995). A freqüência de mutações em 

fumantes foi duas vezes maior que em não fumantes, apresentando uma 

relação entre dose e freqüência de mutação. Pacientes que fumavam mais 

que 35 maços-ano, de 15 a 35 maços-ano e menos que 15 maços-ano 

apresentaram, respectivamente, freqüência de mutação de 74%, 66% e 

35,5%. Além disso, a freqüência de mutação no TP53 foi 3,5 vezes mais 

comum em pacientes que fumavam e bebiam do que em pacientes que 

nunca fumaram e nunca beberam (Blons & Laurent-Puig, 2003). 
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 Os tipos de mutações mais freqüentes em carcinoma de células 

escamosas de cabeça e pescoço são transições de G:C para A:T e 

transverções de C:G para T:A. É interessante observar que mudanças na 

seqüência de leitura aberta, ocasionadas por deleções ou inserções, ocorrem 

mais freqüentemente em carcinoma de células escamosas de cabeça e 

pescoço que em outros cânceres. Essa maior freqüência foi associada ao 

consumo simultâneo de fumo e bebida alcoólica pelos pacientes (Blons &  

Laurent-Puig, 2003). 

 

2.5.1 - Análise de mutações em TP53 no Brasil 

 

 Dos estudos realizados no Brasil com o objetivo de detectar mutações 

em TP53, 15 avaliaram mutações somáticas. Um resumo dessas análises 

pode ser visto na tabela 3. Essa tabela mostra que dos 15 estudos, apenas 2 

foram realizados utilizando regiões onde a boca era analisada (Nagai & cols., 

1998) e apenas 1 deles analisou apenas casos de câncer bucal (Chaves & 

cols., 2004). 

 

 No único estudo realizado em câncer bucal no Brasil foram 

encontradas 40% das amostras com mutação, 81% delas eram transições 

que ocorriam nos exons 7 e 8. As mutações eram de amplo espectro, com 

uma preponderância de transições de G para A e A para G com um “ponto 

quente” de mutação no dinucleotídeo CpG, no códon 290 (exon 8) (Chaves & 

cols., 2004). 
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  De um modo geral, os autores têm sugerido que o espectro de 

mutações em TP53 pode variar dependendo da origem geográfica, da 

exposição ambiental ou de características genéticas da população. Como 

apenas dois estudos foram realizados utilizando amostras de câncer bucal 

no Brasil há uma grande dificuldade em relacionar o perfil mutacional 

encontrado com o um possível agente etiológico da doença (Greenblatt & 

cols, 1994; Sidransky & Hollstein , 1996). 
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Tabela 3 – Lista de estudos em mutações em TP53 no Brasil 

 

Localização do 
Tumor 

Referência Ano Método de 
Detecção 

Região do 
Gene  

Freqüência 
da 

Mutação 

Vias 
aerodigestivas 

Nagai 1995 SSCP Exons 4-8 49% 
(23/47) 

Estômago Safatle-
Ribeiro 

1996 Seqüenciamento Exons 5-8 32,1% 
(9/28) 

Colo retal Yamamoto 1996 SSCP Exons 5-8 38,5% 
(15/39) 

Cérebro Manhani 1997 Seqüenciamento Exons 5-8 Não calc 
(1/1) 

Cabeça e 
Pescoço 

Nagai 1998 SSCP Exons  5-8 53% 
(48/90) 

Pênis Levi 1998 SSCP Exons 5-8 28,6% 
(6/21) 

Esôfago Safatle-
Ribeiro 

2000 Seqüenciamento Exons  5-8 Não calc 
(2/2) 

Cérvice Pinheiro 2001 SSCP Exons  5-8 3,3% 
(4/122) 

Osso Vayego-
Lourenço 

2001 SSCP Exons  5-8 100% (1/1) 

Esôfago Putz 2002 SSCP Exons  5-9 36,3% 
(49/135) 

Hematológico Melo 2002 SSCP Exons  4-10 14,3% 
(5/35) 

Mama Simão 2002 SSCP Exons 5-8 20% 
(24/120) 

Mama Nagai 2003 SSCP Exons  5-8 17%  
(50/294) 

Hematológico Klumb 2003 SSCP Exons 5-9 22,5% 
(11/49) 

Oral Chaves 2004 SSCP Exons  5-9 40% 
(30/76) 
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3 – OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GERAL: Examinar o padrão de migração eletroforética 

dos exons 5, 6, 7 e 8 do gene TP53 de pacientes com Câncer 

Bucal.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 1- Relacionar a presença de alterações no padrão de migração dos 

     exons 5, 6, 7 e 8 do gene TP53 com o Câncer Bucal. 

 

 2- Avaliar as características epidemiológicas (gênero e idade) dos   

     casos coletados. 

 

 3- Relacionar a presença de alterações no padrão de migração dos 

     exons 5, 6, 7 e 8 do gene TP53 com a localização da lesão, gênero e 

     idade dos pacientes. 
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4- MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O protocolo experimental para este estudo do DNA de células 

humanas de pacientes com câncer bucal, que inclui, a seleção das amostras, 

materiais utilizados, manejo e procedimentos laboratoriais, foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense que, 

através do documento CEP CMM/ HUAP 121/04, datado de dezoito de 

agosto de dois mil e quatro, deu parecer favorável a todos os procedimentos 

previstos no presente trabalho. 

 

4.1- AMOSTRAS 

 

 Foram coletadas amostras de pacientes com diagnóstico confirmado 

em câncer bucal, cedidas pelo laboratório de análise patológica DIAGNOSE, 

para criação de uma coleção de DNA para realização do experimento. Das 39 

amostras 19 eram do sexo feminino (48,7%) e 20 do sexo masculino (51,3%), 

com idade média de 66,9 ± 15,4 variando entre 23 a 89 anos (68,6 ± 18,5 

anos para mulheres e 65,3 ± 12,1 anos para homens). 

 

 As amostras estavam fixadas em blocos de parafina e todas foram 

retiradas por biopse das regiões intrabucais: 15 amostras da região de 

língua; e 24 amostras situadas nas regiões do soalho bucal (3), soalho bucal 

envolvendo também a língua (1), palato mole (2), rebordo gengival (3), 

mucosa jugal (6), mucosa jugal com envolvimento da glândula parótida (1),  
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região retromolar (3), região retromolar estendendo para a língua (1), rebordo 

alveolar (1) e palato duro (3). 

 

4.1.1– COLETA DAS AMOSTRAS 

 

 A partir das amostras em bloco de parafina foram coletadas dez fatias 

de cinco micrômetros, sendo os cortes realizados por micrótomo (LEICA RM 

modelo 2025), utilizando uma navalha (ERV-NAP tipo alto perfil). 

  

 As amostras foram colocadas em tubos eppendorf (1,7mL), numeradas 

por ordem de coleta e posteriormente armazenadas a 4ºC. 

 

4.2 – EXTRAÇÃO DO DNA GENÔMICO DAS AMOSTRAS 

 

1ª Etapa – DESPARAFINIZAÇÃO DO TECIDO 

 

  A cada amostra foi adicionada 500 µL da solução de xileno (MERCK), 

incubadas por 10 minutos e centrifugadas por 5 minutos a uma velocidade 

de 14.000 rpm em temperatura ambiente (Centrífuga EPPENDORF modelo 

5403), sendo o sobrenadante descartado. 

  

 Após a retirada da parafina com xileno, foram utilizadas diferentes 

concentrações de Etanol (100%, 95% e 70% - MERCK) que serviram para 

hidratação gradual do tecido. Para cada concentração diferente do etanol 

foi utilizado o seguinte protocolo: foi adicionado 500 µL de etanol a cada 
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tubo de amostra, incubado por 3 minutos e centrifugado por 5 minutos a 

uma velocidade 14.000 rpm em temperatura ambiente. 

 

 As amostras foram incubadas por 10 minutos em 500 µL de água 

Milli-Q (Destilador MILLIPORE – SIMPLIFITY) centrifugadas por 5 minutos 

numa velocidade de 14.000 rpm em temperatura ambiente. Essa fase 

objetivou uma última lavagem ao tecido, que foi preparado para a extração 

do DNA. 

 

2ª Etapa – EXTRAÇÃO DO DNA DAS AMOSTRAS 

 

 Ao tecido livre da parafina foram adicionados 50 µL de água Milli-Q. O 

tecido então foi fragmentado e após a sua homogeneização, foram 

adicionados mais 220 µL de água Milli-Q e 30 µL da solução de digestão 

SDSK (100 mg Proteinase K - GIBCO BRL - em 20 mL 10% SDS - MERCK). 

A digestão das amostras foi realizada a 57ºC em banho-d’água 

(THERMOMIX BM – Braun Biotech International), por tempo suficiente para 

ocorrer a digestão total das amostras, geralmente quatro dias. A cada dia foi 

adicionado a cada amostra, 30 µL da solução de digestão. Após esse período 

as amostras foram fervidas a 100°C por 10 minutos, desproteinizadas com 

330 µL da mistura fenol (SIGMA)/clorofórmio (VETEC) /álcool isoamílico 

(REAGEN) 25:24:1, agitadas no vórtex (QUIMIS) por 15 segundos e 

finalmente, centrifugadas por 1 minuto a 14.000 rpm em temperatura  
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ambiente. A solução de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico foi adicionada aos 

tubos na proporção 

1:1, para retirar as proteínas presentes na amostra que ficaram retidas na 

interface da camada orgânica e da camada aquosa. 

 

 A fase aquosa foi transferida para novos tubos eppendorf aos quais 

foram adicionados 30 µL de acetato de sódio 3 M ou 1/10 do volume das 

amostras, 2 µL de glicogênio 20 mg/mL e 3 volumes de etanol absoluto 

(1mL). As amostras foram agitadas em vórtex por 10 segundos e incubadas 

durante 18 horas a – 20°C no freezer. As soluções de acetato de sódio (AcNa) 

juntamente com o etanol absoluto foram utilizadas para precipitar o DNA 

(Goelz & cols., 1985). 

  

 Terminado o período da incubação, os tubos foram centrifugados a 

4ºC por 15 minutos (14.000 rpm), o precipitado foi lavado com 500 µL de 

etanol a 70% e novamente centrifugados por 5 minutos. O precipitado foi 

seco a temperatura de 37ºC por 20 minutos em estufa (QUIMIS), 

posteriormente ressuspendido em 50 µL de água milli-Q e, em seguida, 

armazenado no freezer a – 20ºC. 

 

4.2.1 – ELETROFORESE DO DNA GENÔMICO 

 
 

 A metodologia de eletroforese em gel de poliacrilamida (3,5%) foi 

utilizada para verificar a qualidade e a presença do DNA extraído. 
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 O gel era composto de 3,5 mL de solução de acrilamida (30% − Mistura 

29:1 – 29g acrilamida - BIO-RAD, 1g bis acrilamida – SIGMA e água milli-Q 

para um volume final de 100 mL); 6,0 mL de tampão TBE concentrado 5X 

(0,45 M Tris-borato - MERCK e 0,01 M EDTA – REAGEN); 20,5 mL de água 

destilada; 210 µL de persulfato de amônio 10% (APS - VETEC) e 10,5 µl de N’ 

N’N’N’N’ tetrametiletilenodiamina (TEMED - BIO-RAD), para um volume final 

de 30 mL (Sambrook & cols., 1989). 

 

 Foram aplicados 4 µL de cada amostra e mais 1 µL de tampão de 

carregamento (corante e o glicerol – 0,25 % xileno, 0,25 % azul de 

bromofenol e 50% glicerol) e a eletroforese realizada utilizando a voltagem de 

150V, por 60 minutos. O DNA foi visualizado através da coloração de prata 

(Bassan & cols., 1991). 

 

4.3– AMPLIFICAÇÃO DO GENE TP 53 PELA TÉCNICA DE 

NESTED-PCR (Nested-Polymerase Chain Reaction) 

 

 A técnica de PCR-nested foi utilizada para amplificar as regiões dos  

DNAs genômicos correspondentes aos exons 5, 6, 7, 8, do gene TP53. A 

técnica de PCR-nested é indicada para casos de amostras de DNA com 

pequenas quantidades ou degradadas, sendo necessárias duas etapas 

distintas da reação de PCR para ocorrer as amplificações das regiões 

estudadas. Oito pares de oligonucleotídeos senso e antisenso (GIBCO BRL) 

foram sintetizados e utilizados nessa amplificação. 
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 Na 1ª etapa da reação de PCR, os DNAs genômicos foram amplificados 

utilizando: 2,5 µL de  solução tampão de PCR 10X Tris-HCL  75 mM – pH 

9,0 – e KCl 50 mM (livre de MgCl2 - BIOTOOLS); 0,75 µL de MgCl2 50 

mM(BIOTOOLS); 2,0 µL da mistura de dNTPs 2 mM (2 mM de dATP, 2 mM 

de dCTP, 2 mM de dGTP e 2 mM de dTTP - AMERSHAM); 0,5 µL de Taq DNA 

polimerase 1U/µL (BIOTOOLS); 0,75 µL de cada par de oligonucleotídeos 

Externos (senso e antisenso – GIBCO BRL) (tabela 4); 2 µl do DNA genômico 

analisado e água milli-Q estéril para um volume final de 25 µL. 

 

  A mistura desses reagentes foi realizada dentro de uma capela de fluxo 

laminar (LABCONCO-Purifier Class II Total Exhaust) e a reação de PCR foi 

realizada em termociclador (MiniCycler – MJ Research) utilizando uma placa 

aquecedora (PTC-150 AMP). 

 

 A programação de amplificação consistia das seguintes etapas: Pré-

Desnaturação Inicial (5 minutos a 94ºC), seguida de 35 ciclos de três etapas: 

Desnaturação (30 segundos a 94ºC) onde acontece a separação das duplas 

fitas de DNA, Anelamento (1 minuto a 60ºC) onde ocorre o pareamento do 

primer com a base nucleotídica específica de cada fita simples e logo depois 

a Extensão (1 minuto a 72ºC) que é a síntese dessa região da fita do DNA 

resultando na amplificação. Em seguida, foi realizado um ciclo adicional de 

10 minutos a 72ºC para a extensão final dos fragmentos de PCR (O PCR foi 

realizado como sugerido pelo Dr. Pierre Hainaut em comunicação pessoal). 
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 Na 2ª etapa uma nova mistura com as mesmas soluções foi preparada, 

utilizando um par de oligonucleotídeos Internos (senso e antisenso), próprios 

para essa etapa, e adicionando-se 5 µl do produto de PCR da 1ª reação. O 

volume das soluções da mistura, o programa na máquina termocicladora, a 

quantidade dos ciclos, o tempo total da reação na máquina e o volume final 

de cada produto de PCR amplificado foram os mesmos. 

 

Tabela 4 – Seqüências e tamanhos dos primers dos exons 5, 6, 7 e 8 do gene 

TP53, utilizados para realização da amplificação por PCR  

EXON          SEQUÊNCIA DOS PRIMERS TAMANHO 
EXTERNO 

TAMANHO 
INTERNO 

236-EXT-5’- tgttcacttgtgccctgact - 3’ 

312-INT-5’- ttcaactctgtctccttcct - 3’ 

271-INT-5’- cagccctgtcgtctctccag - 3’ 

 

 

5 

270-EXT-5’- agcaatcagtgaggaatcag- 3’ 

 

 

  310 pb 

 

 

 

248 pb 

234-EXT-5’- tggttgcccagggtccccag - 3’ 

239-INT-5’- gcctctgattcctcactgat - 3’ 

240-INT-5’- ttaacccctcctcccagaga - 3’ 

 

 

6 

256-EXT-5’-tggagggccactgacaacca -3’  

 

  224 pb 

 

 

181 pb 

333-EXT-5’- cttgccacaggtctccccaa – 3’ 

237-INT-5’- aggcgcactggcctcatctt – 3’ 

238-INT-5’- tgtgcagggtggcaagtggc - 3’ 

 

 

7 

313-EXT-5’-aggggtcagcggcaagcaga -3’ 

 

  237 pb 

   

177 pb 

314-EXT-5’- ttgggagtagatggagcct – 3’ 

316-INT-5’ – ttccttactgcctcttgctt – 3’ 

319-INT-5’- aggcataactgcacccttgg – 3’ 

 

 

8 

320-EXT-5’-agaggcaaggaaaggtgata -3’ 

 

  313 pb 

 

231 pb 
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4.3.1 – GEL PARA VERIFICAÇÃO DA AMPLIFICAÇÃO 

 

 A verificação da amplificação foi realizada utilizando eletroforese, em 

gel de poliacrilamida a 7% como descrito a seguir: O gel foi composto de 7,0 

mL de solução de acrilamida (30% − Mistura 29:1 – 29 g acrilamida - BIO-

RAD, 1 g bis acrilamida – SIGMA e quantidade suficiente de água milli-Q 

para completar 100 mL), 6,0 mL de tampão TBE concentrado 5X (0,45 M 

Tris-borato - MERCK e 0,01 M EDTA – REAGEN), 17,0 mL de água 

destilada, 210 µL de persulfato de amônio 10 % (APS - VETEC) e 10,5 µL de 

N’ N’N’N’N’ tetrametiletilenodiamina (TEMED - BIO-RAD), para um volume 

final de 30 mL (Sambrook & cols., 1989). 

  

 Um volume de 6 µL de amostra foi preparado para a corrida no gel: (1 

µL de tampão de carregamento + 5 µL do produto de PCR amplificado na 2ª 

etapa da reação). A corrida foi realizada por 2h e 15 minutos, em uma 

voltagem de 8V/cm. O gel foi revelado pela coloração por prata. As bandas 

de DNA foram visualizadas no gel de poliacrilamida (7%), confirmando a 

amplificação da região do gene estudado. 
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4.4 – COLORAÇÃO POR PRATA 

 

 Após a corrida eletroforética, o gel foi fixado em solução de ácido 

acético a 10% (MERCK - 25 mL ácido acético glacial / 225 mL de água 

destilada) e colocado no agitador por 20 minutos. O gel foi lavado duas vezes 

com água destilada (2 minutos cada lavagem) para remoção do ácido. Em 

seguida, o gel foi corado utilizando-se 250 mL de uma solução de nitrato de 

prata (MERCK - 250 mg), formaldeído (VETEC - 375 µL) e de água destilada,  

o suficiente para o volume final utilizado. Por 30 minutos o gel foi agitado 

em baixa velocidade e, ao término da agitação, foi lavado duas vezes com 

água destilada por 10 segundos. 

 

 A revelação das bandas de DNA foi realizada em solução contendo: 

7,5g de carbonato de sódio (Na2CO3 anidro – SIGMA), 375 µL formaldeído 

(VETEC) e de 50 µL de tiossulfato de sódio (MERCK-10 mg/mL) para o 

volume final de 250 mL. O tempo de incubação foi acompanhado até o 

aparecimento das bandas de DNA. Após a revelação, o gel foi incubado em 

solução fixadora de ácido acético 10% por 10 minutos, lavado com água 

destilada e colocado para secar por um dia em placa de vidro embrulhado 

em papel celofane (Bassam & cols., 1991).  
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4.5 – POLIMORFISMO DE CONFORMAÇÃO DA FITA SIMPLES 

DE DNA (Single Strand Conformation Polymorphism - Método 

SSCP) 

 

 Esse método permite detectar, por eletroforese, alterações no padrão 

de migração de fragmentos de DNA, que podem corresponder a mutações na 

molécula. Uma simples troca de base, uma deleção ou inserção é suficiente 

para que ocorra uma mudança na migração eletroforética do fragmento de 

DNA em estudo (Orita & cols., 1989). A mudança ocorre pelo surgimento de 

estruturas secundárias diferentes, alterando seu padrão de migração através 

do gel. 

  

 Após a amplificação, uma alíquota do produto (5 µL) foi desnaturado 

com 5 µL da solução de desnaturação (95% formamida, 100 mM EDTA e 

corante - 0,25% azul de bromofenol e 0,25%  xileno cianol - MERCK), 

colocada por 10 minutos no termociclador a 94ºC (MiniCycler – MJ 

Research) e posteriormente no gelo. A desnaturação promove a separação 

das duplas fitas do DNA e o gelo provoca o enovelamento aleatório dessas 

fitas simples. As ligações entre as bases dos nucleotídeos podem ocorrer nas 

regiões da própria fita. 
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  O gel de poliacrilamida a 10% foi preparado para a corrida de 

eletroforese utilizando-se: 10 mL de solução de acrilamida (30% - 29:1 – 29 g  

acrilamida - BIO-RAD + 1 g bis acrilamida – SIGMA + água milli-Q), 6,0 mL 

de tampão TBE concentrado 5X (0,45 M Tris-borato - MERCK e 0,01 M 

EDTA – REAGEN), 13,73 mL de água destilada, 250 µL de persulfato de 

amônio 10% (APS - VETEC) e 15 µL de N’ N’N’N’N’ tetrametiletilenodiamina 

(TEMED - BIO-RAD), para um volume final de 30 mL. 

 

  No gel foram aplicadas 10 µL da preparação de cada amostra e a 

eletroforese foi realizada à temperatura ambiente, por aproximadamente 18 

horas, a uma voltagem 3,7 Volts/cm em cuba de eletroforese vertical 

(Modelo V16-2 – LIFE TECHNOLOGIES). 

  

 A revelação do gel foi realizada pela coloração por prata (Bassam & 

cols., 1991) anteriormente descrita.  
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4.6 – ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 As análises entre os grupos das amostras foram realizadas utilizando 

o programa  GraphPad Instat 3.0 (CA, USA). Os grupos foram comparados 

aplicando-se o teste exato de Fisher, sendo que a hipótese que as 

freqüências diferiam significativamente era aceita quando o valor de p fosse 

menor que 0,05. 
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5 – RESULTADOS 

 

 Os resultados obtidos neste estudo estão relacionados às regiões do 

gene TP53 onde ocorrem as maiores freqüências de mutações, referentes aos 

exons 5, 6, 7, 8 e seguem descritos em tópicos. 

 

 

5.1 – Descrição das amostras analisadas 

 

 No período de janeiro de 2000 até junho de 2004, deram entrada no 

laboratório Diagnose 85 amostras de pacientes que tiveram diagnóstico 

confirmado de câncer bucal. Desse grupo foram selecionadas 41 amostras, 

que foram separadas por ano de entrada no laboratório e sexo (tabela 5) ou 

localização do tumor (tabela 6). 

 

 As amostras foram divididas em dois grupos de acordo com a 

localização primária da lesão: grupo I - amostras enumeradas de 1-24, 

referentes às regiões de soalho bucal, palato mole, rebordo gengival, mucosa 

jugal, região retromolar, rebordo alveolar e palato duro e grupo II - referente 

às amostras enumeradas de 25-41 das regiões de língua.  As amostras 34 e 

36 foram perdidas durante a extração do DNA e por esse motivo excluídas 

do estudo. As informações coletadas sobre os pacientes, bem como as 

localizações da lesão estão apresentadas na tabela 7. 
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 Portanto, após a extração, um banco de DNA foi montado com 39 

amostras e utilizado para a realização de experimentos com a finalidade de 

avaliar as mutações em TP53. 

 

 

Tabela 5 – Tabela com as amostras do Laboratório Diagnose no período de 
janeiro de 2000 até junho de 2004 separadas por ano e sexo 
 

 

ANO Sexo Masculino   Sexo Feminino 
2001 6 4 
2002 3 8 
2003 6 5 
2004 5 2 
TOTAL 20 (51.3%) 19 (48.7%) 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Tabela com as amostras do Laboratório Diagnose no período de 
janeiro de 2000 até junho de 2004 separadas por ano e localização do tumor 
 
 

 

ANO Língua Outras Regiões 
2001 7 3 
2002 5 6 
2003 3 8 
2004 - 7 
TOTAL 15 (38,5%) 24 (61,5%) 
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Tabela 7 – Tabela com as informações dos pacientes que tiveram 
diagnóstico confirmado de Câncer Bucal e foram utilizados no estudo 
 

  

 

NºAmostra Sexo Idade Localização Classificação Ano/Exame 
1 F 89 anos Mucosa Jugal Carcinoma Verrucoso 2001 

2 M 87 anos Parótida e Mucosa 
Jugal 

Carcinoma  Células Escamosas 2001 

3 F 71 anos Palato Mole Carcinoma  Células Escamosas 2004 

4 F 68 anos Palato Duro Carcinoma  Células Escamosas 2002 

5 F 72 anos Soalho Bucal Carcinoma  Células Escamosas 2004 

6 F 78 anos Mucosa Jugal Carcinoma  Células Escamosas   2003 

7 M 66 anos Língua e  Região 
Retromolar 

Carcinoma  Células Escamosas 2003 

8 F 82 anos Soalho Bucal Carcinoma  Células Escamosas   2003 

9 M 85 anos Rebordo Gengival Carcinoma  Células Escamosas 2003 

10 F 75 anos Mucosa Jugal Carcinoma  Células Escamosas 2002 

11 M 75 anos Mucosa Jugal Carcinoma  Células Escamosas 2004 

12 M 76 anos Retromolar e Palato 
Mole 

Carcinoma  Células Escamosas 2004 

13 F 71 anos Rebordo Gengival Carcinoma  Células Escamosas   2003 

14 F 75 anos Mucosa Jugal Carcinoma  Células Escamosas 2002 

15 F 75 anos Língua e Soalho 
Bucal 

Carcinoma  Células Escamosas 2003 

16 M 76 anos Região Retromolar Carcinoma  Células Escamosas 2004 

17 F 54 anos Soalho Bucal Carcinoma  Células Escamosas 2002 

18 M 45 anos Palato Duro Carcinoma  Células Escamosas 2002 

19 M 54 anos Região Retromolar Carcinoma  Células Escamosas 2003 

20 F 61 anos Palato Mole Carcinoma  Células Escamosas 2003 

21 M 68 anos Rebordo Gengival Carcinoma  Células Escamosas 2004 

22 M 56 anos Mucosa Jugal Carcinoma  Células Escamosas   2001 

23 M 62 anos Rebordo Alveolar Carcinoma  Células Escamosas 2004 

24 F 88 anos Palato Duro Carcinoma  Células Escamosas 2002 

25 F 57 anos Borda Lat. 
Esq.Língua 

Carcinoma Células Escamosas 2001 

26 F 23 anos Borda Lat. Dir. 
Língua 

Carcinoma  Células Escamosas 2001 

27 M 57 anos Base Língua Carcinoma  Células Escamosas   2001 

28 M 57 anos Língua Carcinoma  Células Escamosas 2001 

29 M 57 anos Língua Carcinoma  Células Escamosas 2001 

30 M 71 anos Base Língua Carcinoma  Células Escamosas   2002 

31 F 28 anos Língua Carcinoma  Células Escamosas 2002 

32 M 46 anos Língua Carcinoma  Células Escamosas 2003 

33 M 57 anos Base Língua Carcinoma  Células Escamosas 2003 

35 F 86 anos Borda Lat. Dir. 
Língua 

Carcinoma  Células Escamosas 2002 

37 M 45 anos Base Língua Carcinoma  Células Escamosas 2001 

38 F 62 anos Dorso Língua Carcinoma  Células Escamosas 2001 

39 F 81 anos Borda Lat. Esq. 
Língua 

Carcinoma  Células Escamosas 2002 

40 M 72 anos Borda Lat. 
Esq.Língua 

Carcinoma  Células Escamosas   2002 

41 M 74 anos Língua Carcinoma  Células Escamosas 2003 
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 As amostras também foram distribuídas por faixa etária (tabela 8) 

onde visualizamos que das 39 amostras, 19 eram do sexo feminino (48,7%) e 

20 do sexo masculino (51,3%), com idade média de 66,9 ± 15,4 variando 

entre 23 a 89 anos (68,6 ± 18,5 anos para mulheres e 65,3 ± 12,1 anos para 

homens). A distribuição das amostras por faixa etária mostrou que o maior 

número dos casos estava presente entre 71 e 80 anos. 

 

 

         Tabela 8 – Tabela com a distribuição dos pacientes por faixa etária. 

 

 
Faixa Etária 

(anos) 

      Sexo 
 

Masculino            Feminino 

 

Total 

 
 

 

Nº         % 
 

Nº         % 
 

Nº           % 
 
  20 a 30 anos - -  

2 
 

5,1 
 
2 

 
5,1 

   
  31 a 40 anos - -  - - - - 
 
  41 a 50 anos 

 
3 

 
7,7 
 -   -  

3 
 
7,7 

   
  51 a 60 anos 

 
6 

 
15,4 

 
2 

 
5,1 

 
8 

 
20,5 

   
  61 a 70 anos 

 
3 

 
7,7 

 
3 

 
7,7 

 
6 

 
15,4 

   
  71 a 80 anos 

 
6 

 
15,4 

 
7 

 
17,9 

 
13 

 
33,3 

 
  81 a 90 anos 

 
2 

 
5,1 

 
5 

 
12,8 

 
7 

 
17,9 

 

  Total 
 
20 

 
  51,3 

 
19 

 
48,7 

 
39 

 
100,0 
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5.2 – Extração do DNA Genômico 

 

 Na figura 2a estão visualizadas 9 amostras de DNA genômico do grupo 

I, obtidas após a extração. Nas colunas 1 e 2 se observa amostras de DNA 

de células de cultura utilizadas como controle positivo, para obtermos um 

material de DNA genômico íntegro. As amostras das colunas 3,4 e 10 

visualizam uma grande quantidade de DNA extraído, ao contrário do 

material observado nas colunas 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Na figura 2b, são 

apresentadas 13 amostras de DNA do grupo II, onde é possível observar a 

intensa degradação do material extraído. Nas colunas 1, 5, 8, 9, 12 e 13 as 

amostras apresentam grande quantidade de DNA, na coluna 3 pouca 

quantidade de material foi obtida enquanto que na coluna 10 não foi 

observado a presença de DNA.  
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Figura 2- A – Eletroforese em gel de poliacrilamida (3,5%) de DNA genômico 

íntegro e de DNA extraído a partir de tecidos emblocados em parafina de 

pacientes com câncer bucal. Grupo I - colunas: (3) amostra nº24; (4) 

amostra nº23; (5) amostra nº22; (6) amostra nº21; (7) amostra nº20; (8) 

amostra nº15; (9) amostra nº18; (10) amostra nº17; (11) amostra nº16;       

B - Grupo II - colunas: (1) amostra nº25; (2) amostra nº26; (3) amostra 

nº27; (4) amostra nº28; (5) amostra nº29; (6) amostra nº30; (7) amostra 

nº31; (8) amostra nº32; (9) amostra nº33; (10) amostra nº35; (11) amostra 

nº37; (12) amostra nº38; (13) amostra nº39.   

  

          B   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11 12 13 

                     
 

 

A   1   2  3  4   5   6   7   8    9  10  11 
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5.3 – Amplificação das amostras por PCR 

 

 Das amostras que faziam parte da coleção estudada, 39 (100%) foram 

submetidas à técnica de PCR (conforme descrito no item 4.3 de Material e 

Métodos) para os exons 5, 6 e 8  e, 18 (46,1%) amostras para o exon 7. No 

gráfico 2 estão representados o número de amostras amplificadas, não 

amplificadas e amplificadas fracamente.  

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

EXON 5 EXON 6 EXON 7 EXON 8

N
º 

D
E

 A
M

O
S
T

R
A

S Amplificado

Não Amplificado

Amplificação
fraca

 

Gráfico 2 - Representação da freqüência de amplificação por PCR das 39 
amostras, por exon estudado. 
 

 

 

5.4 - Produtos de amplificação dos exons do gene TP53 

 

 Uma amplificação teste dos quatro exons foi realizada em duas 

amostras com o objetivo de averiguar a funcionalidade dos reagentes e o 

tamanho esperado dos produtos obtidos. Após amplificação, uma  
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eletroforese em gel de poliacrilamida (7%), representada na figura 3, foi 

realizada utilizando os produtos da amplificação por PCR das duas 

amostras para os exons 5, 6, 7, 8. 

    

Quando os produtos de PCR dos exons foram comparados ao padrão 

de peso molecular, foi possível observar que esses fragmentos possuíam os 

tamanhos esperados  5 – 248 pb; 6 – 181pb; 7 – 177pb e 8 – 231pb.   

                                                            

               PM   1    2     3    4     5     6    7     8   PM       

 
 

 

Figura 3 – Tamanhos dos produtos de PCR dos Exons 5; 6; 7 e 8. Colunas: 
PM - Padrão de peso molecular (100 pb – BIOTOOLS); 1 e 2 – exon 5; 3 e 4 – 
exon 6; 5 e 6 – exon 7; 7 e 8 – exon 8; PM – Padrão de Peso Molecular. 
 

 

 Após confirmação da funcionalidade da técnica de PCR e dos 

tamanhos esperados, dos fragmentos de DNA, as amplificações com as 

outras amostras de DNA foram realizadas. As figuras a seguir (4 a 7) 

mostram exemplares de eletroforese em géis de poliacrilamida (7%) com o 

produto de amplificação por PCR de algumas amostras. 

400pb 

300pb 

200pb 
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 Na figura 4 pode ser observada a amplificação do exon 5 de 8 

amostras de DNA, onde todas foram amplificadas. Entretanto, além do 

fragmento de tamanho esperado, observado nas colunas 3 e 8 (perfil I), 

outros, inespecíficos, foram visualizados em algumas amostras. Dependendo 

da amostra, era possível observar um perfil de amplificação, como nas 

colunas 1, 2, 4, 6 e 7 (perfil II) com três bandas inespecíficas fracas ou 

como na coluna 5 (perfil III), com quatro bandas inespecíficas. 

   

 Ao final da amplificação de todas as amostras foi possível observar 

que os produtos de PCR do exon 5 apresentaram 3 perfis diferentes de 

amplificação. 

 

 

     1        2        3         4         5         6        7         8 

 
 

Figura 4 – Eletroforese em gel de poliacrilamida (7%) de produtos de PCR do 
exon 5. Colunas 3 e 8, perfil I; colunas 1, 2, 4, 6  e 7, perfil II e coluna 5, 
perfil III. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

Fragmento 

de tamanho 

esperado 
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 A figura 5 representa amplificação do exon 6 de 8 amostras de DNA 

onde todas foram amplificadas. Nas colunas 1, 2, 5, 6, 7 e 8 a amplificação 

foi intensa enquanto que na coluna 3 não houve amplificação do fragmento 

esperado e na 4 a amplificação foi fraca. Nesse exon também houve o 

aparecimento de bandas inespecíficas, em número de três, que puderam ser 

observadas em todas as amostras amplificadas, havendo, entretanto, uma 

variação na intensidade das bandas. 

   

 Ao final da amplificação de todas as amostras foi possível observar 

que os produtos de PCR do exon 6 apresentaram um perfil de amplificação 

com variação na intensidade das bandas. 

   

 

1      2      3      4      5      6     7      8 

 
 

Figura 5 – Eletroforese em gel de poliacrilamida (7%) de produtos de PCR do 
exon 6. Em todas as colunas é observado o perfil I, com variação na 
intensidade das bandas inespecíficas.   
 

 

 

Fragmento 

de tamanho 

esperado 
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 A figura 6 mostra a amplificação do exon 7 de 14 amostras de DNA, 

onde 11 foram amplificadas. Nas colunas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e 13 a 

amplificação aconteceu de modo satisfatório, enquanto que nas outras 

colunas (4, 7 e 9) a amplificação não ocorreu. Ao ser amplificado, o exon 7 

também apresentou bandas inespecíficas. Dependendo da amostra era 

possível observar um perfil de amplificação, com uma banda única como 

nas colunas 1, 2 e 5 (perfil I). Nas colunas 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, 

ocorreu uma banda inespecífica, além da esperada (perfil II).   

 

 

                         1    2   3   4   5    6   7    8   9   10  11  12 13  14 

 
 

Figura 6 – Eletroforese em gel de poliacrilamida (7%) de produtos de PCR do 
exon 7. Nas colunas 1, 2 e 5, perfil I; colunas 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, 
perfil II.  
 

 

 

 

    

 

 

 

Fragmento 
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 Na figura 7 está representada a amplificação do exon 8 de 12 

amostras de DNA, onde 11 foram amplificadas. Nas colunas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9 10 e 12 a amplificação foi satisfatória, enquanto que nas colunas 1 e 7 foi 

fraca e na coluna 11 a amplificação não ocorreu. Ao ser amplificado, o exon 

8 também apresentou bandas inespecíficas. Dependendo da amostra era 

possível observar um perfil de amplificação, com a banda esperada e mais 

duas superiores fracas como nas colunas 1, 3, 4, 6, 8 e 9 (perfil I); com a 

banda esperada e mais três superiores fracas como na coluna 5 (perfil II); 

com bandas superiores fracas e uma banda forte logo acima da banda de 

tamanho esperado nas colunas 2 e 7 (perfil III) e com pelo menos três 

bandas superiores fortes como nas colunas 10 e 12 (perfil IV).     

 

 

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

                                      

                                                                                                                                                       

Figura 7 – Eletroforese em gel de poliacrilamida (7%) de produtos de PCR do 
exon 8. Nas colunas 1,3, 4, 6, 8 e 9, perfil I; coluna 5, perfil II; colunas 2 e 
7, perfil III e colunas 10 e 12 perfil IV.     
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 Todos os exons apresentaram, em algumas amostras, além do 

fragmento de tamanho esperado, bandas inespecíficas. Em cada exon era 

possível também observar perfis de amplificação diferentes. 

 

 

5.5 - Resultados da análise por SSCP 

 

 Os produtos de PCR obtidos foram submetidos à análise por SSCP, 

usando eletroforese em gel de poliacrilamida (8%).  

 

 No ensaio por SSCP, a diferença no padrão de migração no gel pode 

sugerir uma mutação na molécula de DNA. Uma simples troca de base, 

uma deleção ou inserção é suficiente para promover mudanças na 

migração eletroforética do fragmento de DNA em estudo. 

 

 As figuras 8, 9, 10 e 11 a seguir mostram os resultados obtidos de 

parte das amostras de DNA e exemplificam os padrões de migração 

observados nos experimentos realizados. 

 

 As análises dos resultados obtidos após o SSCP se mostraram muito 

difíceis de serem interpretados. Como eram observados diferentes perfis 

eletroforéticos após a amplificação por PCR, essas bandas inespecíficas 

também sofriam desnaturação na aplicação da técnica de SSCP, o que 

provocava a formação de diferentes padrões de migração no gel de  
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poliacrilamida, dificultando assim a indicação de um perfil alterado 

sugestivo de mutação. A análise foi feita então avaliando o perfil de SSCP 

observado comparando-se com o perfil de amplificação obtido após o PCR. 

    

 Na figura 8 pode ser observada a análise do SSCP de produtos de PCR 

do exon 5 de 18 amostras.  Excetuando-se as colunas 5, 10, 13, 14, 15 e 

18, as bandas apresentam-se fortes e bem definidas, resultantes de uma 

amplificação de PCR forte. 

  

 Após analisar os perfis obtidos no SSCP e levando em consideração os 

perfis de amplificação obtidos no PCR, duas amostras apresentaram 

alterações sugestivas de mutação: A amostra da coluna número 3 e a da 

coluna 11, indicadas pelas setas. A confirmação da anormalidade só poderá 

acontecer após o seqüenciamento da região, já que o método de SSCP 

somente levanta uma suspeita de mutação. Além disso, o seqüenciamento 

tem a vantagem de apontar o tipo de mutação que ocorreu. Nas colunas 2, 8 

e 9 são observadas bandas na mesma posição da banda apontada pela seta 

na coluna 12, que provavelmente ocorreram devido a presença de banda 

inespecífica forte obtida no perfil II de amplificação por PCR, conforme 

indicado na figura 4. 
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1   2    3    4    5    6   7    8    9  10   11  12 13  14  15  16   17 18 

 
  

Figura 8 – Análise por SSCP de produtos de PCR do exon 5.  

  

 

 O resultado visto no SSCP do produto de PCR de 14 amostras do exon 

6 (figura 9), apresenta um padrão semelhante para a maioria das amostras 

analisadas nessa região do gene. A visualização das amostras das colunas 2 

e 9 está prejudicada, provavelmente porque a amplificação por PCR não foi 

efetiva. Na coluna 1 houve padrão sugestivo de mutação. 
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1    2   3   4    5    6    7    8    9    10  11  12  13   14 

 
 

Figura 9 – Análise por SSCP de produtos de PCR do exon 6.  

 

 

 Os resultados do SSCP do exon 7 estão exemplificados por 9 amostras 

na figura 10. Devido a problemas com a qualidade dos reagentes na 

coloração com prata, não foi possível realizar as análises de SSCP desse 

exon. Nas colunas 3, 4, 5, 6 e 7 pode-se observar algumas bandas, com 

perfis diferentes entre si, porém não se pode levantar suspeitas de alteração 

devido a deficiência da  coloração. 
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                                     1    2    3    4    5    6    7     8   9 

 
 

Figura 10 – Análise por SSCP de produtos de PCR do exon 7.  

 

 

 A figura 11 mostra o resultado do SSCP de 19 amostras para exon 8. 

As amostras das colunas 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16 e 17 apresentaram um 

padrão de migração semelhante ao padrão normal para região do exon 8. Na 

coluna 18 aparece um perfil diferente, se comparado com as demais 

colunas, o que sugere a presença de mutação na amostra (indicado pelas 

setas). Outras amostras também expressam anormalidades em seus 

padrões de migração eletroforéticos, porém com algumas semelhanças entre 

si: colunas 2 e 13; 4 e 8. As colunas 9, 10, 11 e 19 demonstram amostras 

não amplificadas. 
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1    2    3   4    5    6     7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

 
 

Figura 11 – Análise por SSCP de produtos de PCR do exon 8. 
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6 – DISCUSSÃO 

  

  O estudo das alterações genéticas em TP53 no carcinoma de boca, 

pode nos fornecer dados sobre a patologia e a epidemiologia molecular da 

doença, visando uma melhor forma de tratamento. Os tumores que 

possuem mutações em p53 são menos sensíveis a apoptose induzida por 

agentes citotóxicos, sejam por medicamentos ou radioterapia. Os pacientes 

portadores de tumores com mutação teriam um pior prognóstico, porque 

além desses tumores serem mais agressivos, não responderiam a terapia 

complementar. A análise das mutações no gene pode então contribuir na 

seleção de pacientes que teriam melhores resultados na forma terapêutica 

adequada.  

 

 Uma outra aplicação se faz pelo fato de que, como as alterações no 

gene TP53 acontecem nas fases iniciais do desenvolvimento do tumor, a 

descoberta dessas modificações pode servir como biomarcador para estágios 

iniciais da carcinogênese. Um diagnóstico precoce, bem como início 

imediato do tratamento da lesão, continuam sendo as condições eleitas para 

diminuir a morbidade dessa doença.       

     

 A presente pesquisa analisou uma amostra da população da cidade do 

Rio de Janeiro, região que se apresenta com o índice mais alto de 

mortalidade por câncer bucal do país (taxa de mortalidade entre 1995-1999; 

dados do INCA, 2005). Além disso, procurou acrescentar informações ao  
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único estudo específico publicado da relação do gene TP53 com os cânceres 

bucais (Chaves & cols., 2004). 

 

 O plano inicial para o desenvolvimento deste trabalho, teve como 

objetivo principal avaliar as regiões 5, 6, 7 e 8 do gene supressor de tumor 

TP53 em pacientes com câncer bucal. As regiões examinadas apresentam as 

maiores freqüências de mutações do gene, por se tratar de uma região de 

domínio central e de fazer a ligação com os sítios específicos do DNA 

(Greenblatt & cols., 1994; Hollstein & cols., 1999). 

 

 Ao iniciarmos a seleção do material para o nosso estudo, coletado no 

laboratório Diagnose no período compreendido de 2000 a 2004 (amostras 

coletadas até junho de 2004), observamos uma maior prevalência das lesões 

carcinogênicas bucais na região da língua, dados confirmados por literatura 

publicada que apontam a língua à localização mais freqüente desse tipo de 

câncer (Velly & cols., 1998; Neville & cols., 1998; Abdo & cols., 2002).  

 

 No período da seleção, 85 casos de carcinoma bucal foram 

diagnosticados no Laboratório Diagnose. A partir desse grupo, 39 (45,9%) 

amostras foram selecionadas para o estudo. A escolha baseou-se na 

quantidade do material da biópsia existente, no tamanho do bloco de 

parafina que estava fixado o tecido da amostra e no tamanho da lesão com a 

presença de malignidade. O material coletado foi dividido em dois grupos 

baseados na localização primária da lesão: Grupo I - 24 casos (61,5%) 

localizados nas regiões da Mucosa Jugal (15,4%); Soalho Bucal 
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(7,7%); Palato Duro (7,7%); Rebordo Gengival (7,7%); Região Retromolar 

(5,1%); Palato Mole (5,1%); Rebordo Alveolar (2,6%) e 4 casos (10,2%) 

localizados em mais de um sítio anatômico da cavidade bucal. Grupo II - 15 

casos (38,5%) com localização primária na região da Língua (tabela 7). Nas 

amostras selecionadas para o estudo, a maior incidência de casos foi na 

região da Língua seguida de Mucosa Jugal, contrariando o estudo de 

Chaves e seus colaboradores (2004), realizado em pacientes com câncer 

bucal do Rio Grande do Sul, que observou uma prevalência maior para 

localização na Língua (35,7%) seguida do Soalho Bucal (33,3%).  

  

 Além da localização primária da lesão, analisamos também as 

amostras quanto à diferença na incidência aos gêneros comprometidos. Das 

39 amostras 20 (51,3%) eram do sexo Masculino e 19 (48,7%) do sexo 

Feminino com uma proporção bem próxima de 1:1, o que contraria uma 

proporcionalidade média de 3:1 casos entre Homens e Mulheres segundo o 

Instituto Nacional do Câncer. Alguns estudos demonstraram um crescente 

aumento da incidência do carcinoma bucal em mulheres, porém uma maior 

prevalência ainda acontece entre os homens (Blot & cols., 1988; Abdo & 

cols., 2002).  

  

 A proporção relativa ao gênero bem próxima à igualdade pode ter 

acontecido ao acaso, o que provavelmente ocorreu pelo tamanho pequeno da 

amostra analisada. Uma outra possibilidade seria a classe social a que faz 

parte à população em estudo. Essa classe social diferenciada, com um 

melhor poder aquisitivo, já que os exames de biópsias foram realizados num  
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laboratório particular (Diagnose) e provavelmente um nível maior de 

esclarecimento da doença, procurou ajuda médica especializada que através 

de exames chegaram a um diagnóstico preciso. O posicionamento 

especulativo do estudo baseia-se no fato de que a maioria da população 

mais carente é dependente da saúde pública, que muitas vezes não 

possuem profissionais capacitados em diagnosticar a lesão carcinogênica 

inicial, além da falta de informações sobre a doença que muitos pacientes 

ainda desconhecem. A falta de informação sobre a doença, de sua gravidade 

e de fatores de risco associados com hábitos de fumo e consumo de álcool, 

aumenta sensivelmente a possibilidade do desenvolvimento ao câncer bucal 

(“Falando sobre câncer de boca”, INCA 2002).  

  

 A faixa etária encontrada entre os pacientes relativos as amostras 

estudadas foi acima dos 50 anos, com uma diminuição do número de 

amostras do tumor em pacientes com idades avançadas (ver tabela 8), 

confirmando literatura publicada que sugere um menor risco para o 

desenvolvimento do neoplasma oral em grupos de pacientes mais idosos  

(Farthing & Walton, 1994; Chaves & cols., 2004). Foi encontrada uma 

média de idade menor entre os homens, 64,3 anos em relação às mulheres, 

68,2 anos. (diferença não significativa p = 0,44), fato também verificado no 

estudo de Chaves e seus colaboradores em 2004. Alguns autores têm 

demonstrado ainda em seus estudos, uma crescente incidência do 

carcinoma bucal numa faixa etária abaixo dos 40 anos (Franco & cols., 

1989; Pinholt & cols., 1997; D’ Costa & cols., 1998; Gervázio & cols., 2001).  
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 Analisamos ainda que no grupo das amostras coletadas, 2 casos do 

carcinoma foi observado em mulheres abaixo dos 30 anos. Apesar de não 

obtermos informações sobre os fatores de riscos relacionados a essas 

amostras, estudos indicam que o consumo do fumo, principal fator de risco 

do câncer bucal, quando iniciado numa idade cada vez mais precoce, 

associado ao seu tempo de exposição, pode ser a explicação da existência do 

tumor (Leite & Koifman, 1999; Almodóvar & cols., 1996; Andre & cols., 

1995). 

 
 A metodologia do seqüenciamento direto é a técnica mais precisa para 

identificação de mutações, mas o seu alto custo torna a sua utilização 

rotineira inviável. O presente estudo adotou o método de PCR-SSCP por ser 

o mais utilizado, apresentar técnicas relativamente simples, rápidas, de 

custo mais baixo e com eficiência de 95% de precisão para fragmentos de 

tamanhos até 350 pb (Atha & cols., 1998; Naturaj & cols., 1999; O’ Conell & 

cols., 1999). 

 

  As regiões 5, 6, 7 e 8 do gene TP53 foram ampliadas e examinadas  

quanto a presença de mutações. A análise dos resultados encontrados 

durante o desenvolvimento do estudo, sugere alterações em algumas 

amostras do gene. Foram encontrados 4 padrões (10,3%) sugestivos de 

mutação nos exons 5, 6 e 8.  

   

 O exon 5 apresentou 2 padrões sugestivos de mutação (5,1%) nas 

amostras de números 5 e 14 (visualizadas nas colunas respectivas 3 e 11 da  
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figura 8). A amostra nº 5 é descrita como de um carcinoma de células 

escamosas, com a sua localização no soalho bucal, de uma paciente do sexo 

feminino e 72 anos de idade. A amostra de nº 14 também é um carcinoma 

de células escamosas, que foi encontrado na região da mucosa jugal, 

paciente do sexo feminino com 75 anos.  

 

 No exon 6 observou-se 1 padrão sugestivo de mutação (2,6%) 

(presente na coluna 1 da figura 9). A amostra em questão é a de nº 1, 

carcinoma verrucoso localizado na mucosa jugal de uma paciente do sexo 

feminino com 89 anos. Este foi o único caso de carcinoma verrucoso entre 

as amostras examinadas (0,3%), confirmando estudos publicados que 

indicam uma incidência maior para tumores malignos bucais de carcinomas 

de células escamosas (Tommasi, 1982; Carinci & cols, 1997; Leite & 

Koifman, 1999; Carvalho & cols, 2003). 

 

 O carcinoma verrucoso é uma variação do carcinoma de células 

escamosas e representa de 1 a 10% dos carcinomas bucais. A maioria dos 

casos surge na mucosa oral de pacientes que mascam ou inalam tabaco de 

forma crônica, em áreas onde o tabaco costuma estar em contato. Os locais 

mais comuns são o vestíbulo mandibular, a mucosa jugal e o palato duro 

(Neville & cols., 1998). O sítio da lesão encontrada na paciente 

correspondente à amostra nº 1, confirma informações contida na literatura 

apontada, como um dos locais de maior incidência do carcinoma verrucoso. 

Ainda segundo Neville e seus colaboradores (1998), o tratamento apontado é  

excisão cirúrgica da lesão sem ressecção radical, já que é rara a metástase.  
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 Um perfil diferente da corrida eletroforética também foi observado no 

exon 8, sugerindo 1 mutação (2,6%) (coluna 18 da figura 11), 

correspondente a amostra nº 3, um carcinoma de células escamosas 

encontrado na região do palato mole. O paciente também era do sexo 

feminino com 71 anos. 

 

 Após a análise das regiões do gene TP53 onde foram encontradas as 

modificações, podemos observar que todas as amostras que apresentaram 

alterações eram de pacientes do sexo feminino e que a maioria das 

mutações presentes (75%) estavam relacionadas ao grupo entre 71 a 80 

anos (ver tabela nº 8), evidências que podem ser explicadas devido a um 

número maior de casos da doença na faixa etária desse grupo. O sítio da 

lesão onde foi encontrada a maior incidência das alterações, 50% dos casos, 

estava localizado na região da mucosa jugal, diferente do estudo de Chaves 

e seus colaboradores (2004), que encontraram uma freqüência de mutações 

maior para tumores localizados na língua.  

 

   Ainda segundo o estudo de Chaves (2004), as freqüências de 

mutações por exon foram de: 8,5% para o exon 5; 4,2% para o exon 6; 

35,2% para o exon 7 , 15,5% para o exon 8, com uma freqüência total de 

63,4%. Após o exame das amostras, a freqüência de mutações do nosso 

estudo recaiu sobre os exons 5,6 e 8, com exceção do exon 7 onde não foi 

encontrado alteração, totalizando um percentual de 10,2%. Se compararmos 

a totalização das freqüências de mutações entre os estudos, verifica-se uma  
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discrepância no percentual, situação essa que possivelmente ocorreu pela 

dificuldade de se avaliar o perfil eletroforético alterado, que pode ter sido 

ocasionado pela amplificação de bandas inespecíficas que motivou essa 

diferença. 

 

 Mesmo diante das dificuldades encontradas para a realização do 

estudo, que começou na obtenção das amostras, se estendeu pela 

padronização das técnicas da metodologia utilizada e a disponibilidade de 

poucos recursos, os resultados obtidos certamente acrecentarão às 

informações já existentes, para um melhor entendimento do 

desenvolvimento da doença. 

 

 A relevância do estudo se faz num melhor entendimento do processo 

da carcinogênese bucal, quando na presença de alterações genéticas e 

poderia predizer uma resposta ao tratamento, com objetivo de oferecer uma 

melhor qualidade de vida ao paciente.  

 

 As perspectivas futuras são: aumentar a população das amostras de 

câncer bucal para a realização de novos estudos e visualizar a freqüência de 

mutações do gene TP53 desse tumor; coletar os dados epidemiológicos 

referentes às amostras selecionadas para a realização da associação dos 

fatores de risco com a presença de mutações; Realizar o método de 

seqüenciamento das amostras com perfil eletroforético alterado, analisando 

que tipo de mutação é a mais freqüente; e relacionar o tipo de mutação 

encontrada com os fatores de risco que poderiam induzir a carcinogênese.  



                                                                                                                 CONCLUSÃO 
 
 

                                                                                                                                                 75 

 

7 – CONCLUSÃO 

 

 As conclusões baseadas na discussão dos resultados obtidos são 

descritas a seguir :  

 

» Após a finalização do estudo, foi verificado que a grande maioria das casos 

estudados (97,4%) eram de carcinoma de células escamosas, onde a língua 

foi a localização primária de maior incidência do carcinoma bucal. 

 

 
» Foi observado uma pequena predominância do tumor bucal em pacientes 

do sexo masculino, com uma proporção encontrada (homens vs mulheres) 

menor quando comparada aos demais estudos. A faixa etária de maior 

incidência do tumor foi acima dos 50 anos. 

 
 

» Após o exame da corrida eletroforética das regiões 5, 6, 7 e 8 do gene TP53 

dos pacientes acometidos por carcinoma bucal, foram verificados 4 casos 

suspeitos de mutação durante a análise das amostras e que serão 

confirmadas por seqüenciamento. Todas as amostras positivas para 

mutação eram de pacientes do sexo feminino, o que pode ter ocorrido ao 

acaso em virtude da pequena população testada no estudo  
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» A maior incidência das alterações por mutação, 50% dos casos, estavam 

localizados na região da mucosa jugal. O fato sugere que a localização das 

alterações por mutação, não possui nenhuma relação de quantificação, já 

que a maioria das amostras teve sua localização primária na língua. 

  
 

» Esses casos poderiam sugerir que as alterações genéticas encontradas, 

aumentaram a probabilidade da neoplasia progredir para uma 

transformação maligna já que a mutação impede a apoptose celular, um 

mecanismo natural contra a tumorização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

                                                                                                                                                 77 

 

8 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABDO EN, GARROCHO AA, AGUIAR MCF. Perfil do paciente portador de 
carcinoma epidermóide da cavidade bucal, em tratamento no Hospital 
Mário Penna em Belo Horizonte. Revista Brasileira de Cancerologia, 
48(3):357-362, 2002. 
 
AGARWAL ML, TAYLOR WR, CHERNOV MV, CHERNOVA OB, STARK GR. 
The p53 network. The Journal of Biological Chemistry, 273(1):1-4, 1998.  
 
ALMODOVAR J, PEREZ SI, ARRUZA M, & cols. Descriptive epidemiology 
of head and neck squamous cell carcinoma in Puerto Ricans. Puerto 
Rico Health Sci Journal , 15(4):251-255, 1996. 
  
ANDRE K, SCHRAUB S, MERCIER M, BONTEMPS P. Role of alcohol and 
tabacoo in the aetiology of head and neck cancer: a case-control study 
in Doubs Region of France. Eur. Journal Cancer B Oral Ocology, 31B:301-
309, 1995. 
 
ATHA DH, WENZ H, MOREHEAD H, TIAN J, O’ CONELL CD. Detection of 
p53 mutations by single strand conformation polymorphism: análisis 
by capillary electrophoresis. Electrophoresis, 19:172-179, 1998. 
 
BASE de DADOS do IARC (International Agency for Research on Cancer) 
http://www-p53.iarc.fr 
 
BASSAN BJ, CAETANO-ANOLLÉS G, GRESSHOFF PM. Fast and sensitive 
silver staining of DNA in polyacrylamide gels. Analytical Biochemistry, 
196(1):80-83, 1991.  
 
BLONS H, LAURENT-PUIG P. TP53 and head and neck neoplasms. 
Human Mutation, 21(3):252-257, 2003. 
  
BLOT WJ, MCLANGHLIN JK, WINN DM, & cols. Smoking and drinking in 
relation to oral and pharyngeal cancer. Cancer Res, 48:3282-3287, 1988. 
 
BOYLE JO, HAKIM J, KOCH W, VAN DER RIET P, HRUBAN RH, ROA RA, 
CORREO R, EBY YJ, RUPPERT JM, SIDRANSKY D. The incidence of p53 
mutations increases with progression of head and neck cancer. Cancer 
Research, 53(19):4477-4480, 1993. 
 
BRENNAN JA, BOYLE JO, KOCH WM, GOODMAN SN, HRUBAN RH, EBY 
YJ, COUCH MJ, FORASTIERE AA, SIDRANSKY D. Association between 
cigarette smoking and mutation of the p53 gene in squamous-cell 
carcinoma of the head and neck. N Engl Journal Med, 332:712-717, 
1995. 



                                                                                 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

                                                                                                                                                 78 

  
CARINCI F, PELUCCHI S, FARINA A, BONSETTI G, MASTRANDREA M, 
CALEARO C. Site-dependent survival in cancer of the oral cavity. 
Journal of Craniofacial Surgery, 8(5):399-403, 1997. 
 
CARVALHO FCR, DIAS EP, CABRAL MG. Fatores prognósticos do câncer 
bucal. Revista Brasileira de Odontologia, 60(1): 21-23, 2003. 
 
CASPARI T. How to activate p53. Current Biology, 10:315-317, 2000. 
 

CHAVES AC, CHERUBINI K, HERTER N, FURIAN R, SANTOS DS, SQUIER 
C, DOMANN FE,  Characterization of p53 gene mutations in a Brazilian 
population with oral squamous cell carcinomas,  International Journal of  
Oncology, 24(2):295-303, 2004. 
 
D’ COSTA EG, MIGLIORATI CA.  Câncer Oral: Avaliação do Tempo 
Decorrente entre a Detecção da Lesão e o Início do Tratamento. Revista 
Brasileira de Cancerologia, 47(3):283-289, 2001. 
 
D’ COSTA J, SARANATH D, SANGHVI V, MEHTA AR. Epstein-Barr vírus in 
tobacco-induced oral cancers and oral lesions in patients from Índia. 
Journal Oral Pathology Medicine, 27:78-82, 1998. 
 
EL DEIRY WS. Regulation of p53 downstream genes. Semin. Cancer Biol., 
8:345-357, 1998. 
 
ERBER R, CONRADT C, HOMANN N, ENDERS C, FINCKH M, DIETZ A, 
WEIDAUER H, BOSCH FX.TP53 DNA contact mutations are selectively 
associated with allelic loss and have a strong clinical impact in head 
and neck cancer. Oncogene, 16(13):1671-1679, 1998. 
 
FARTHING PM, WALTON LJ. Changes in immune function with age. In: 
The Effect of Aging in Oral Mucosa and Skin.Squire CA and Hill MW 
(eds). CRC Press, 1133, 1994.  
 
FRANCO EL, KOWALSKI LP, OLIVEIRA BV, & cols. Risk factors for oral 
cancer in Brazil: a case-control study. International Journal Cancer, 
43:992-1000, 1989. 
 

GARRINGTON GE. Osteosarcoma of the jaws: analysis of 56 cases. 
Cancer, 20(3):377-391,1967 apud DOMINGUES AM, ROSA ER.  Câncer dos 
Maxilares. 1.ed. Rio de Janeiro: Publicações Médicas, 1992, 1-2pp. 
 
GERVÁZIO OLAS, DUTRA RA, TARTAGLIA SNA, VASCONCELLOS VA, 
BARBOSA AA, AGUIAR MCF. Oral squamous cell carcinoma: a 
retrospective study of 740 cases in a Brazilian population. Brazilian 
Dent Journal, 2:57-61, 2001. 
 
 
 



                                                                                 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

                                                                                                                                                 79 

 
 

GOELZ SE, HAMILTON SR, VOLGESTEIN B. Purification of DNA from 
formaldehyde fixed and paraffin embedded human tissue. Biochemistry 
Biophys Res Commun., 130(1):118-126, 1985.  
  
GREENBLATT MS, BENNETT WP, HOLLSTEIN M, HARRIS CC. Mutations 
in the p53 tumor suppressor gene: clues to cancer etiology and 
molecular pathogenesis. Cancer Res, 54: 4855-4878, 1994. 
 
HAINAUT P, HOLLSTEIN M. p53 and human cancer: the first ten 
thousand mutations. Advances in Cancer Research, 77:81-137, 2000. 
 
HEGDE PU, BRENSKI AC, CALDARELLI DD, HUTCHINSON J, PANJE WR, 
WOOD NB, LEURGANS S, PREISLER HD, TAYLOR SG 4th, CALDARELLI L, 
COON JS. Tumor angiogenesis and p53 mutations: prognosis in head 
and neck cancer. Arch Otolaryngology Head Neck Surgery, 124(1):80-85, 
1998. 
  
HOLLSTEIN M, HERGENHAHN M, YANG Q, BARTSCH H, QUI-WANG Z, 
HAINAUT P. New approaches to understanding p53 gene tumor 
mutation spectra. Mutation Research, 431:199-209, 1999. 
 
KANDEL R, LI SQ, OZCELIK H, ROHAN T. p53 protein accumulation and 
mutations in normal and benign breast tissue: International Journal of 
Cancer, 87:73-78, 2000. 
 

LEITE ICG, KOIFMAN S. Survival analysis in a sample of oral câncer 
patients at a reference hospital in Rio de Janeiro, Brazil. Oral Oncol, 
34:347-352, 1999. 
 
LODISH H, BERK A, ZIPURSKY SL, MATSUDAIRA P, BALTIMORE D, 
DARNELL JE. Molecular Cell Biology. 4.ed. New York. 1999, 15-18pp. 
 

MINETA H, BORG A, DICTOR M, WAHLBERG P, AKERVALL J, 
WENNERBERG J. p53 mutation, but not p53 overexpression, correlates 
with survival in head and neck squamous cell carcinoma. Br Journal 
Cancer, 78(8):1084-1090, 1998.  
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER – MS/INCA. 
epidemiologia. http://www.inca.org.br. 2002. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER – MS/INCA. 
Fatores de Risco;. http://www.inca.org.br. 1996-2005. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER – 
MS/INCA.“Falando sobre câncer de boca”, RJ, INCa, 2002.  
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER – 
MS/INCA.Estimativas; Taxa de mortalidade http://www.inca.org.br. 
2005. 



                                                                                 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

                                                                                                                                                 80 

 
 
MORGAN SE, KASTAN MB. P53 and ATM: cell cycle, cell death and 
cancer. Advances in Cancer Research, 71:2-25, 1997. 
 
NAGAI MA, MIRACCA EC, YAMAMOTO L, MOURA RP, SIMPSON AJ, 
KOWALSKI LP, BRENTANI RR. TP53 genetic alterations in head-and-neck 
carcinomas from Brazil. International Journal of Cancer, 76(1):13-8, 1998. 
 
NATURAJ A, OLIVOS-GLANDER I, KUSUKAWA N, HIGHSMITH JR. Single-
strand conformation polymorphism and heteroduplex análisis for gel-
based mutation detection. Electrophoresis, 20:1177-1185, 1999. 
 
NEVILLE BW, DAMM DD, ALLEN CM, BOUQUOT JE. Patologia Oral & 
Maxilofacial. Tradução do Prof. Luis Carlos Moreira e Colaboradores. 1 ed.  
Rio de Janeiro: Guanabara, 1998, 287-298 pp.  
 
NYLANDER K, DABELSTEEN E, HALL PA. The p53 molecule and its 
prognostic role in squamous cell carcinomas of the head and neck. 
Journal Oral Pathology Medicine, 29(9):413-425, 2000. 
  
NYLANDER K, SCHILDT EB, ERIKSSON M, ROOS G. PCNA, Ki-67, p53, 
bcl-2 and prognosis in intraoral squamous cell carcinoma of the head 
and neck. Anal Cell Pathol., 14(2):101-110, 1997.  
 
O’ CONELL CD, ATHA DH, OLDENBURG MC, TIAN J, SIEBERT M, 
HANDROW R, GROOMS K, HEISLER L, ARRUDA M. Detection of p53 
mutations: Análisis by single strand conformation polymorphism and 
cleavase fragment length polymorphism. Electrophoresis, 20:1211-1223, 
1999. 
 
OLIVIER M, HAINAUT P. TP53 mutation patterns in breast cancers: 
searching for clues of environmentalcarcinogenesis. Semin Cancer 
Biology, 11(5):353-360, 2001. 
  
OREN M. Regulation of the p53 Tumor Supressor Protein. The Journal of 
Biological Chemistry, 274(51):36031-36033, 1999. 
 
ORITA M, SUZUKI Y, SEKIYA T, HAYASHI K. Rapad and sensitive 
detection of point mutations and DNA polymorphisms using the 
polymerase chain reaction. Genomics, 5:874-879, 1989. 
 
PINHOLT EN, RINDUM J, PINDBORG JJ. Oral cancer: a retrospective of 
100 Danish cases. Brazilian Journal Oral Maxillofac Surgery, 37:77-80, 
1997. 
 
ROBBINS SL, KUMAR V, COTRAN RS. Patologia Estrutural e Funcional.  
5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995, 15-18pp. 
 
 
 



                                                                                 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

                                                                                                                                                 81 

 
 

SAMBROOK J, MANIATIS T, FRITSCH EF. Molecular Cloning: A 
Laboratory Manual. 2.ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press. 1, 1989, 
9.20. 
 
SHAFER WG, HINE MK, BARNET LM. Tratado de Patologia Bucal. 4.ed. 
Rio de Janeiro: Interamericana, 1985, 837p. 
 
SIDRANSKY D, HOLLSTEIN M. Clinical implications of the p53 gene. 
Annu Rev Med., 47:285-301, 1996. 
  
TIEBBES GW, LEPPERS vd STRAAT FG, TILANUS MG, HORDIJK GJ, 
SLOOTWEG PJ. p53 tumor suppressor gene as a clonal marker in head 
and neck squamous cell carcinoma: p53 mutations in primary tumor 
and matched lymph node metastases. Oral Oncology, 35(4):384-389, 
1999. 
 
TOKINO T, NAKAMURA Y. The role of p53-target genes in human cancer. 
Critical reviews in Oncology hematology, 33:1-6, 1999. 
  
TOMMASI AF. Diagnóstico em Patologia Bucal. 1.ed. São Paulo: Artes 
Médicas, 1982, 397-419pp. 
 
VELLY AM, FRANCO EL, SCHLECHT N. Relationship between dental 
factors and risk of upper aerodigestive tract cancer. Oral Oncol, 34:284-
291, 1998. 
 
WEINBERG RA. How cancer arises. Sci Am., 275(3):62-70, 1996.  
 
WEINBERG RA. Oncogenes and tumor suppressor genes. CA Cancer 
Journal Clinic, 44(3):160-70, 1994.  
 


