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Resumo 

 

O câncer oral representa um sério problema de saúde pública mundial. Entre os tumores deste 
sítio anatômico, os carcinomas de células escamosas orais (CCEO) respondem por até 94% do 
total. Os mecanismos moleculares envolvidos na gênese e desenvolvimento tumoral ainda não 
estão completamente elucidados. Algumas evidências têm sugerido a participação viral neste 
processo. Além disso, estes tumores ainda carecem de marcadores confiáveis para determinar 
o perfil de agressividade. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 
expressão das proteínas p53, E-caderina, COX-2, p16, MLH1 e MYC numa série de CCEO, 
considerando também a marcação citoplasmática eventualmente observada para as últimas 
três proteínas, confrontando os resultados entre elas e com as características demográficas e 
clínico-patológicas. Além de avaliar a prevalência do Papilomavírus Humano (HPV) e do 
Vírus Epstein-Barr (EBV) na amostra e compará-las com a expressão das referidas proteínas. 
Materiais e Métodos – Cem espécimes de CCEO, fixados em formalina e incluídos em 
blocos de parafina, foram submetidos à imunohistoquímica para a detecção das referidas 
proteínas e à hibridação in situ para detecaçõ de HPV e EBV. Resultados – Foi observada 
associação referente à perda de expressão concomitante de p16 e MLH1 (p=0,029) e na 
coexpressão de p53 e COX-2 (p=0,045). Ademais, foi verificado que a COX-2 e o MYC 
nuclear estavam relacionados com a marcação citoplasmática de MLH1 (p=0,060 e p=0,018; 
respectivamente). A análise combinada dos marcadores revelou cinco grupos principais de 
expressão alterada que eram constituídos, em sua maioria, de tumores mais agressivos, 
principalmente o grupo MLH1(-)/COX-2(+)/p16(-). Os casos com marcação citoplasmática 
para p16, MLH1 e/ou MYC foram mais frequentes em tumores avançados (p=0,009) e 
naqueles com metástases em linfonodos (p=0,001). Trinta e um casos demonstraram 
marcação para HPV em tecido tumoral. O EBV não foi detectado em nenhum dos casos 
investigados, nem no tecido tumoral nem no epitélio não neoplásico. O grupo HPV(+) exibiu 
elevada positividade para o p16 nuclear (p=0,029) e MYC cytoplasmático (p=0,039), também 
uma maior perda de expressão nuclear de MLH1 (p=0,031). Houve ainda uma tendência 
referente ao aumento da positividade de COX-2 no grupo infectado (p=0,084). Conclusões – 
As significâncias verificadas entre p16 e MLH1 sugerem que a ausência do membro do 
sistema de reparo de encaixe (MMR) também favoreça a ocorrência de mutações no gene p16, 
culminando na inativação deste supressor tumoral. As associações de COX-2 e MYC com o 
MLH1 de expressão citoplasmática suscitam um mecanismo de bloqueio de entrada de MLH1 
no núcleo. A análise combinada das proteínas, bem como, a marcação citoplasmática de p16, 
MLH1 e MYC, podem representar indicadores úteis na avaliação do perfil de agressividade e, 
provavelmente, de prognóstico em CCEO. Acerca dos vírus, nossos achados sugerem que o 
HPV esteja envolvido em uma importante parcela de casos de CCEO e que possa promover a 
expressão de p16 nuclear, MYC citoplasmático e COX-2, e suprimir a expressão nuclear de 
MLH1. Quanto ao EBV, não foram detectados EBERs (EBV-encoded small RNAs) na 
amostra. 
 

Palavras-chave: CCEO; p16; p53; E-caderina; MLH1; COX-2; MYC; HPV, EBV. 
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Abstract 

 

The oral cancer represents a serious world public health problem. The oral squamous cell 
carcinomas (OSCC) account for up to 94% of the tumors of this anatomic site. The molecular 
mechanisms involved in the genesis and progression are still not well elucidated. Some 
evidences have suggested the involvement of viruses in this process. Also, these tumors still 
lack of reliable markers to determine the aggressiveness profile. In this context, the aim of the 
present study was to evaluate the expression of the proteins p53, E-cadherin, COX-2, p16, 
MLH1 and MYC in a serie of OSCC, including the cytoplasmic staining eventually observed 
for the latter three proteins, confronting the results between them and with demographic and 
clinico-pathological features. Besides evaluating the prevalence of Human Papillomavirus 
(HPV) and Epstein-Barr virus (EBV) in the sample and compare them with the expression of 
the referred proteins. Materials and Methods – One hundred formalin-fixed paraffin-
embedded OSCC specimens were submitted to immunohistochemistry for detection of the 
referred proteins, and to in situ hybridization for HPV and EBV detection. Results – OSCC 
was associated with a concomitant lack of expression of p16 and MLH1 (p=0.029) and 
coexpression of p53 and COX-2 (p=0.045). Additionally, COX-2 and nuclear MYC were 
found to be related to exclusively cytoplasmic staining of MLH1 (p=0.060 and p=0.018, 
respectively). The combination analyses of the markers revealed five main groups of altered 
protein expression, which were mostly of the more aggressive tumors, mainly the MLH1(-
)/COX-2(+)/p16(-) group. The cases with cytoplasmic staining for p16, MLH1 and/or MYC 
were more frequent in advanced tumors (p=0.009) and in those with lymph node metastasis 
(p=0.001). Thirty-one cases showed staining for HPV in tumor tissue. The EBV was not 
detected in any case investigated, neither in the tumor tissue nor in the non-neoplastic 
epithelium. The HPV(+) group demonstrated high positivity for nuclear p16 (p=0,029) and 
cytoplasmic MYC (p=0,039), and an increase of the lack of MLH1 nuclear expression 
(p=0,031). There was also a trend related to the increase of the COX-2 positivity in the 
HPV(+) group (p=0,084). Conclusions – The significance between p16 and MLH1 suggests 
that the lack of this member of mismatch repair system also favors the occurrence of 
mutations in the p16 gene, culminating in inactivation of this tumor suppressor. The 
associations of COX-2 and MYC with cytoplasmic MLH1 suggest a blocking mechanism for 
the entry of MLH1 into the nucleus. The combined analyses of the proteins investigated, as 
well as the cytoplasmic staining of p16, MLH1 and MYC, may be useful in the evaluation of 
the aggressive profile and probably prognosis of OSCC. Regarding the viruses, our findings 
suggest that the HPV is involved in an important portion of OSCC cases and that may 
promote the expression of the nuclear p16, cytoplasmic MYC and COX-2, and suppress the 
nuclear expression of MLH1. About EBV, it was not detected the EBV-encoded small RNAs 
(EBERs) in the sample. 
 

Key-words: OSCC; p16; p53; E-cadherin; MLH1; COX-2; MYC; HPV; EBV 
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1. Introdução 

1.1. Câncer Oral 

1.1.1. Epidemiologia do Câncer Oral 

 

 O câncer oral representa um sério problema de saúde pública mundial, mantendo 

elevadas taxas de incidência e mortalidade, destacando-se como a décima neoplasia mais 

incidente entre os homens em todo o mundo, com uma taxa anual de 5,3 casos/100.000 

homens (JEMAL et al., 2011). De acordo com os dados da International Agency for Research 

on Cancer - IARC, para o ano de 2008 eram estimados aproximadamente 263.020 casos 

novos e 127.654 mortes por cânceres da cavidade oral (incluindo os de lábio) em todo o 

mundo. Dentre os casos novos, 170.496 eram homens e 92.524 eram mulheres, quanto à 

mortalidade, 83.109 casos ocorreram em homens e 44.545 em mulheres (IARC, 2011). Dentre 

estes valores, os países em desenvolvimento respondem por 65% dos casos novos e 75% da 

mortalidade (LAMBERT et al., 2011). Não obstante, a América do Sul situa-se em oitavo 

lugar em incidência deste tipo de câncer entre as regiões mundiais definidas pela IARC 

(figura 1) (JEMAL et al., 2011). 

 No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2011), o câncer da 

cavidade oral é o sétimo tipo tumoral mais incidente neste país, sem contar com os tumores de 

pele não-melanoma, sendo estimado para o ano de 2012 cerca de 14.170 casos novos de 

cânceres da cavidade oral, representando uma taxa de incidência de 7,2/100.000 habitantes 

(taxa de 10,3 em homens e 4,1 em mulheres). Na Região Nordeste do Brasil, eram estimados 

2.550 casos novos, perfazendo uma taxa de 4,6/100.000 habitantes. Apenas no Estado do 

Ceará, eram estimados 430 casos novos com uma taxa de 4,8/100.000 habitantes. Não 

obstante, a taxa entre as mulheres chegou a 3,7 enquanto a verificada nos homens alcançou 

6,0. Neste cenário, o Ceará aparece como um dos treze estados do país com maior incidência 

de câncer oral em mulheres, a saber: RN, PB, PE, SE, GO, MS, MG, SP, ES, RJ, PR e RS; 

uma taxa similar àquelas observadas na Austrália e Nova Zelândia, cuja a taxa média foi de 

3,8/100 mil, abaixo somente das taxas observada nas regiões sul e central da Ásia e nas ilhas 

da Melanésia (ver figura 1).  

 Com exceção dos cânceres de lábio, de modo geral, os cânceres orais demonstram 

prognóstico ruim e a taxa de sobrevida em 5 anos é cerca de 50-60%, sendo devido, 

principalmente, ao frequente diagnóstico tardio quando os tumores já exibem estadiamentos 

avançados (BAYKUL et al., 2010; ROSEBUSH et al., 2011). Dados da Europa revelam que 
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entre 1995 e 1999 a sobrevida em 5 anos foi de 49,8%, já em alguns países da Ásia os 

percentuais variaram de 37% até 67% em países como Índia e China, respectivamente 

(LAMBERT et al., 2011). O estadiamento tumoral está muito relacionado com a sobrevida, 

de modo que, pacientes em estádio I apresentam taxa de sobrevida em 5 anos de 75%, 

enquanto apenas 30-40% dos pacientes diagnosticados com tumores estádio IV sobrevivem 5 

anos (ROSEBUSH et al., 2011). 

 Os dados mundiais sobre cânceres orais revelam que os homens são duas vezes mais 

acometidos que as mulheres (JEMAL et al., 2011; LAMBERT et al., 2011 ABRAHAO et al., 

2011; NEVILLE e DAY, 2002), ocorrendo mais comumente em indivíduos de meia idade e 

idosos (NEVILLE e DAY, 2002). Ademais, conforme Rosebush et al. (2011) a idade média 

de ocorrência é 62 anos e cerca de 97% dos casos ocorrem em pacientes acima de 35 anos. No 

entanto, a incidência de carcinoma de células escamosas oral (CCEO) em indivíduos abaixo 

de 40 anos dobrou desde as décadas de 1960-70 até a de 2000 (VENTURI, CABRAL e 

LOURENÇO, 2004). Os sítios anatômicos orais mais acometidos por carcinoma de células 

escamosas incluem a língua (40%), assoalho bucal (30%) e em menor escala o trígono 

retromolar, mucosa jugal, mucosa labial, gengiva (maxilar e mandibular) e palato duro 

(ROSEBUSH et al., 2011; BAYKUL et al., 2010; ANGIERO et al., 2008; NEMES et al., 

2006; NEVILLE e DAY, 2002). Awde, Kogon e Morin (1996) relatam que os carcinomas 

escamosos de lábio compreendem cerca de 9% de todos os cânceres orais. Contudo, Scully e 

Bagan (2009) afirmam que os carcinomas de lábio representam a maioria dos casos de 

CCEOs e que, dentre os carcinomas intra-orais, a língua é o sítio mais afetado. Ademais, 

Sicubba et al. (2001) atribuem 5% de todos os carcinomas intra-orais aos de gengiva. 

Rosebush et al. (2011) comentam que os carcinomas de gengiva ocorrem predominantemente 

em mulheres da terceira idade. 

 Sobre o grau de diferenciação dos tumores, os autores relatam que a maioria dos 

CCEOs é de grau bem ou moderadamente diferenciado (CHEN et al., 2011; NEMES et al., 

2006; SUZUKI, SUGIMURA e HASHIMOTO, 2006; SICUBBA et al., 2001; YAKUSHIJI 

et al., 2001; SANO et al., 2000; PANDE et al., 1998). Baykul et al. (2010) comentam ainda 

que apesar da acessibilidade da cavidade oral para examinação, as neoplasias deste sítio 

geralmente não são detectadas antes de alcançar um estágio tardio, com implicações diretas na 

sobrevida dos pacientes, bem como, tratamentos mais agressivos, desfigurantes e 

dispendiosos. Conforme Neville e Day (2002), os diagnósticos tardios se devem em parte ao 

fato de que muitos pacientes não buscam atenção médica até que estejam com estádios III ou 

IV. 
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FIGURA 1 – Incidência de câncer oral em várias regiões do mundo, distribuído quanto ao sexo, 2008. 

Fonte: International Agency for Research on Cancer – IARC, 2011. 

* Incidência calculada por 100.000 habitantes. 

**Regiões estabelecidas pela IARC 

 

1.1.2. Caracteristicas Histológicas da Mucosa Oral Normal 

 

 A cavidade oral é revestida pela mucosa, um tecido constituído essencialmente de 

duas camadas: um epitélio do tipo escamoso estratificado e uma camada subjacente de tecido 

conjuntivo denominada “lamina propria” (STRACHAN e AVERY, 2002). Cabe mencionar, 

que o epitélio escamoso é uma estrutura de multicamadas nas quais cada estrato tem um perfil 

particular de expressão gênica, forma de proteínas e arquitetura celular que se altera 

continuamente em função da diferenciação do queratinócito (CHOW, BROKER e 

STEINBERG, 2010). A mucosa oral apresenta especializações regionais que atendem a 

necessidades funcionais. Neste contexto, as mucosas que revestem o palato duro, gengiva e a 
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porção dorsal (superior) da língua são queratinizadas e desempenham função mastigatória. A 

mucosa da língua também está adaptada a desempenhar funções gustativas, possuindo 

inúmeras papilas gustativas. Nas demais regiões, a mucosa exerce função de revestimento 

(NANCI, 2007). O epitélio queratinizado apresenta quatro camadas, relacionadas a seguir a 

partir daquela adjacente ao tecido conjuntivo: 1) camada basal, formada por uma única 

camada de células, que repousa sobre a lâmina basal na interface do epitélio com a lamina 

propria, exibindo elevada atividade mitótica e responsável pela reposição de queratinócitos; 

2) camada espinhosa, constituída por várias camadas de células de formato poliédrico, com 

superfícies espinhosas que se apresentam em consequência das rotinas de fixação e coloração, 

além de exibirem grânulos citoplasmáticos em suas camadas mais superficiais; 3) camada 

granular (stratum granulosum), composta por três a cinco camadas de células achatadas que 

possuem muitos grânulos de querato-hialina em seus citoplasmas, que ajudam a formar a 

matriz de diversas fibras de queratinas nas camadas superiores; e 4) camada queratinizada 

(stratum corneum), formada por células muito achatadas desprovidas de núcleo e repletas de 

filamentos de queratina, que descamam constantemente e são repostas pela migração de 

células subjacentes (figura 2). O epitélio não queratinizado difere somente nas duas últimas 

camadas, denominadas: camada intermediária e camada superficial; cujas células retêm os 

núcleos e não apresentam filamentos de queratina. Pelo menos quatro tipos de células 

diferentes de queratinócitos podem ser encontradas na mucosa oral, são elas: células de 

Langerhans, células de Merkel, melanócitos e linfócitos (STRACHAN e AVERY, 2002). 

 
FIGURA 2 – Histologia da mucosa oral normal. A, epitélio queratinizado da gengiva; B, região 

paraqueratinizada de um epitélio gengival, cujas células superficiais retêm seus núcleos de aspecto picnótico e os 

citoplasmas contêm poucos filamentos de queratina; C, epitélio não-queratinizado de mucosa de revestimento. 

Retirado de Nanci (2007). 
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1.1.3. Características Clínicas e Histopatológicas do Câncer Oral 

 

 Um aspecto importante acerca dos cânceres orais diz respeito a sua definição 

topográfica, tendo em vista que a delimitação entre a cavidade oral e orofaríngea nem sempre 

é inequívoca em casos de neoplasias. De acordo com Lambert et al. (2011), a cavidade oral 

inclui a mucosa que reveste os lábios, mucosa oral, trígono retromolar, rebordo alveolar, os 

2/3 anteriores da língua, assoalho bucal e palato duro (figura 3). 

 A maioria dos cânceres orais não apresenta sintomas perceptíveis enquanto em estágio 

pré-maligno ou localizado, momento no qual o tratamento atinge maior taxa de sucesso. 

Quando surgem, o principal sintoma constatado é a dor, enquanto os dois principais sinais 

verificados em quase todos os tumores orais incluem a enduração e a fixação (BAYKUL et 

al., 2010). Em geral, os CCEOs inicialmente podem se apresentar sob a forma de placa 

avermelhada (eritroplasia), placa esbranquiçada (leucoplasia) ou uma mistura de lesões 

avermelhadas e esbranquiçadas (eritroleucoplasia). Com o passar do tempo, uma ulceração 

superficial da mucosa pode ocorrer. Com o crescimento, a lesão pode se tornar uma massa 

exofítica com superfície fungóide ou papilar (figura 4a). Com maior frequência, os tumores 

apresentam padrão de crescimento endofítico, isto é, caracterizado por depressão e ulceração 

superficial acompanhada de margens elevadas (figura 4b) (NEVILLE e DAY, 2002). Outros 

aspectos também relacionados a carcinomas orais que merecem atenção incluem torpor, perda 

de dente, extração que não cicatriza, fixação de tecido na mucosa subjacente ou mais 

profunda, aumento de linfonodo, disfagia e perda de peso (BAYKUL et al., 2010; 

ROSEBUSH et al., 2011). 

 Os carcinomas de células escamosas orais abrangem até 94% dos cânceres que 

acometem este sítio (BAYKUL et al., 2010). Outros tipos neoplásicos que afetam a cavidade 

oral incluem carcinoma linfoepitelial, sarcoma de Kaposi, linfoma não-Hodgkin, linfangioma, 

linfoma de Burkitt, melanoma e adenocarcinoma em glândulas salivares menores 

(LAMBERT et al., 2011). Existe ainda uma variante de baixo risco do CCEO que responde 

por cerca de 3% de todos os carcinomas invasivos primários, o carcinoma verrucoso. Do 

ponto de vista epidemiológico, ocorre com maior frequência em homens de idade avançada 

com hábito inveterado de mastigação de tabaco. Patologicamente, é caracterizado por ser 

exofítico, apresentar-se como placa espessada difusa ou como uma massa com superfície 

papilar ou verrucosa, também por ser bem diferenciado, de crescimento lento e de melhor 

prognóstico que o carcinoma oral convencional (NEVILLE e DAY, 2002). 

 



 

FIGURA 3 –

 

 

FIGURA 4 - Casos de carcinoma de células escamosas

ulceração crateriforme profundamente invasiva localizada

Neville e Day (2002). 

 

 O estadiamento tumoral pode ser clínico ou patológico. O estádio 

estabelecido através de informações obtidas de exames clínicos e de imagem

para caracterizar os tumores, auxiliar na escolha da terapia mais adequada e estimar a 

sobrevida dos pacientes. O estadiamento patológico é efetuad

microscópica do espécime clínico proveniente de ressecção cirúrgica, mais precisamente, o 

tamanho do tumor primário, presença de linfonodos cervicais comprometidos, com ênfase no 

tamanho e número de linfonodos com invasão mali
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O estadiamento tumoral pode ser clínico ou patológico. O estádio 

estabelecido através de informações obtidas de exames clínicos e de imagem

para caracterizar os tumores, auxiliar na escolha da terapia mais adequada e estimar a 

sobrevida dos pacientes. O estadiamento patológico é efetuado pela avaliação macro e 

microscópica do espécime clínico proveniente de ressecção cirúrgica, mais precisamente, o 

tamanho do tumor primário, presença de linfonodos cervicais comprometidos, com ênfase no 

tamanho e número de linfonodos com invasão maligna, e a presença de metástase à
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O estadiamento tumoral pode ser clínico ou patológico. O estádio clínico (cTNM) é 

estabelecido através de informações obtidas de exames clínicos e de imagem, sendo utilizado 

para caracterizar os tumores, auxiliar na escolha da terapia mais adequada e estimar a 

o pela avaliação macro e 

microscópica do espécime clínico proveniente de ressecção cirúrgica, mais precisamente, o 

tamanho do tumor primário, presença de linfonodos cervicais comprometidos, com ênfase no 

e a presença de metástase à distância, 
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sendo definido a partir da classificação Tumor Linfonodo Metástase – TNM, também descrita 

como pTNM para indicar tratar-se da classificação patológica (tabela 1) O estádio patológico 

(tabela 2) auxilia na seleção de terapia adjuvante pós-operatória, bem como, na estimativa do 

prognóstico (LOURENÇO et al., 2007). 

 

Tabela 1: Definição do TNM patológico 

Tumor Primário (pT) 
TX Tumor primário não pode ser avaliado 

T0 Sem evidência de tumor primário 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor de 2 cm ou menos em sua maior dimensão 

T2 Tumor com mais de 2 cm, porém não superior a 4 cm em sua maior dimensão 

T3 Tumor com mais de 4 cm em sua maior dimensão 

T4a  

    Lábio Tumor invade através do osso cortical, nervo alveolar inferior, assoalho bucal ou pele da face 
(queixo ou nariz) 

 Cavidade 
    oral 

Tumor invade através do osso cortical, no músculo profundo [extrínseco] da língua 
(genioglosso, hioglosso, palatoglosso e estiloglosso), sino maxilar ou pele da face 

T4b Tumor envolve espaço mastigador, placas pterigóides ou base do crânio e/ou envolve a artéria 
carótida interna 

Linfonodos Regionais (pN) 

NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Sem metástase para linfonodos regionais 

N1 Metástase em um único linfonodo ipsilateral, 3 cm ou menor em sua maior dimensão 

N2 Metástase em um único linfonodo ipsilateral, mais de 3 cm mas não superior a 6 cm em sua 
maior dimensão; ou em múltiplos linfonodos ipsilaterais, nenhum superior a 6 cm em sua 
maior dimensão; ou em linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum superior a 6 cm em sua 
maior dimensão 

N2a Metástase em um único linfonodo ipsilateral, mais de 3 cm mas não superior a 6 cm em sua 
maior dimensão 

N2b Metástase em múltiplos linfonodos ipsilaterais, nenhum superior a 6 cm em sua maior 
dimensão 

N2c Metástase em linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum superior a 6 cm em sua maior 
dimensão 

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

Metástase à distância (pM) 

MX Presença de metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 Sem metástase à distância 

M1 Com metástase à distância 

Adaptado do Cancer Staging Handbook (AJCC, 2002). 

 

 A classificação histopatológica proposta pela Organização Mundial de Saúde - OMS 

em 2005, que se baseia no grau de diferenciação celular, divide estes carcinomas em três 

categorias, a saber: bem, moderadamente e pouco diferenciado (IARC, 2005). Segundo 

Lourenço et al. (2007), os carcinomas bem diferenciados são assim chamados pois sua 

arquitetura tecidual assemelha-se a do epitélio normal originário, já os pouco diferenciados 
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apresentam células imaturas, numerosas mitoses típicas e atípicas e ceratinização mínima e, 

por fim, os moderadamente diferenciados exibem um padrão intermediário, com certo grau de 

pleomorfismo nuclear, atividade mitótica e pouca ceratinização. Embora a classificação da 

OMS seja a mais utilizada, há que se relatar a existência de outras importantes classificações 

de risco, como a de Brian et al. (1989 apud LOURENÇO et al., 2007) que leva em 

consideração o grau de ceratinização e de pleomorfismo nuclear, bem como, o padrão de 

invasão e do infiltrado linfo-plasmocitário. Outra mais recente inclui a de Brandwein-Gensler 

et al. (2005 apud LOURENÇO et al., 2007), que considera a invasão perineural, infiltrado 

linfocítico e o padrão de invasão (prevalecendo o maior valor atribuído para este último 

critério independente do padrão predominante do tumor). Ambas as classificações propõem 

escalas de escores para a determinação do prognóstico dos pacientes, nas quais quanto maior 

for o resultado pior o prognóstico. Ademais, a de Brandwein-Gensler tem demonstrado bons 

resultados na predição da sobrevida e recorrência. 

 

Tabela 2: Agrupamento por Estadiamento 

Estadiamento 
 

Combinações TNM 

0 Tis N0 M0 
I T1 N0 M0 

II T2 N0 M0 

III T3 N0 M0 

 T1 N1 M0 

 T2 N1 M0 

 T3 N1 M0 

IVA T4a N0 M0 
 T4a N1 M0 

 T1 N2 M0 

 T2 N2 M0 

 T3 N2 M0 

 T4a N2 M0 

IVB T4b Qualquer M0 

 Qualquer N3 M0 

IVC Qualquer Qualquer M1 

Retirado de Cancer Staging Handbook (AJCC, 2002). 

 

 A maioria dos CCEOs é de grau bem ou moderadamente diferenciado, apresentando 

semelhanças estruturais com o epitélio escamoso estratificado de origem, como também a 

formação de elementos característicos do processo de maturação tais como pérolas córneas, 

ceratinização prematura de célula individual ou de grupos celulares abaixo do estrato 

granuloso (disceratose). As células exibem elevada atividade mitótica, núcleos aumentados e 
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hipercromáticos, podendo apresentar ainda, pleomorfismo nuclear, cromatina grosseira, 

espessamento da membrana nuclear e nucléolo proeminente. Nos tumores menos 

diferenciados os núcleos são ainda maiores e um pouco mais vesiculares, ao passo que o 

citoplasma mostra menos evidência de ceratinização, ou seja, menos células com citoplasma 

eosinofílico, de aspecto hialino a vítreo, característico de uma etapa inicial de formação de 

queratina. Importante mencionar que a membrana basal representa o limiar para definir se um 

tumor é invasivo, isto é, quando um grupo de células a ultrapassa invadindo estruturas 

subjacentes ou, do contrário, se o tumor é pré-invasivo (lesão in situ) (SCIUBBA, 2001). 

 

a  b 

c 

FIGURA 5 – Cortes histológicos de carcinomas de células escamosas orais. a) invasão inicial por um tumor 

bem diferenciado; b) atividade mitótica presente neste carcinoma moderadamente a pouco diferenciado; c) 

pleomorfismo nuclear, núcleo gigante e total desorganização da diferenciação celular caracteriza este tumor 

pouco diferenciado. Retirado de Sciubba (2001). 

 

1.1.4. Etiologia do Câncer Oral 

 

 Há um consenso quanto à etiologia multifatorial do câncer, envolvendo diversos 

fatores ambientais e comportamentais associados geralmente a uma predisposição genética 

subjacente (VENTURI, CABRAL e LOURENÇO, 2004). Não obstante, a cavidade bucal é 

revestida por uma fina camada não queratinizada, que é mais permeável a carcinógenos que o 

epitélio queratinizado (BAYKUL et al., 2010). Aliado a isso, a mucosa oral está 

constantemente exposta a diversos fatores de risco e, em algumas situações, em concentrações 
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que nenhum outro sítio anatômico se depara, à exceção talvez do trato respiratório contíguo. 

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento CCEOs incluem tabagismo, consumo 

de álcool (etilismo), mastigação de fumo e/ou bétel, exposição excessiva à luz solar 

(especialmente para os carcinomas do lábio inferior), baixo consumo de vegetais e infecção 

por genótipos de alto risco de Papilomavírus Humano (HPV) (SCULLY e BAGAN, 2009; 

ROSEBUSH et al., 2011). 

 De acordo com Neville e Day (2002), o risco para desenvolvimento de câncer oral em 

fumantes é cinco vezes maior do que nos não fumantes e que, além das formas de consumo de 

tabaco já mencionadas, o seu uso em pó para cheirar, sob a forma de rapé, também está 

relacionado a um maior risco de câncer. O sinergismo entre fatores de risco também é 

relevante, alguns consumidores excessivos de álcool e fumo podem atingir um risco 100 

vezes maior para o desenvolvimento de uma lesão maligna oral. Indubitavelmente, o 

tabagismo e o etilismo são os dois principais fatores de risco para câncer oral, todavia, um 

significativo número de casos, que pode chegar a 15%, não pode ser atribuído a estes fatores, 

suscitando o envolvimento de outros, tais como microrganismos (SCULLY e BAGAN, 2009). 

Miller e White (1996) acreditam que um efeito sinérgico numa infecção por mais de um 

genótipo de HPV ou entre este último e outro vírus como, por exemplo, o vírus Epstein-Barr 

(EBV), possa contribuir para o desenvolvimento de cânceres orais. Na meta-análise realizada 

pelos referidos autores, na qual 48 estudos foram investigados totalizando 1.051 casos de 

CCEOs, constatou-se que 7,3% dos CCEOs não estavam relacionados a fumo, álcool, nem 

tampouco a HPV, reforçando a hipótese da participação de outros fatores em uma parcela dos 

carcinomas orais. 

 

1.2. Papilomavírus Humano (HPV) 

1.2.1. Histórico 

 

 O conhecimento atual sobre os Papilomavírus (PV) e seus aspectos relacionados 

advém de uma história de décadas de muitas pesquisas e de achados memoráveis. Embora, 

desde o início do século XX, tenham sido realizados estudos importantes para o avanço da 

compreensão acerca destes vírus, estes trabalhos se intensificaram a partir da década de 1970 

e os resultados vão desde a confirmação do papel carcinogênico de alguns papilomavírus até a 

prevenção por meio de vacina. 
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 De fato, a maioria dos estudos realizados, incluindo os pioneiros, investiga a relação 

destes vírus com lesões cutâneas e anogenitais, de modo que, não se pode falar do histórico 

dos Papilomavírus sem abordar tais doenças. Nada obstante, os primeiros trabalhos 

analisando lesões genitais, encontraram evidências que sugeriam um caráter transmissivo 

daquelas lesões. Possivelmente, o médico italiano Rigoni-Stern foi o primeiro a sugerir que o 

desenvolvimento de câncer cervical poderia estar relacionado aos contatos sexuais, após 

analisar o obituário de mulheres de Verona, do período de 1760 a 1839, quando constatou 

uma elevada frequência de câncer cervical em mulheres casadas, viúvas e prostitutas e raros 

casos em virgens e freiras, tendo seu trabalho publicado em 1842 (ZUR HAUSEN, 2009).  

 Apesar de outros trabalhos no final do século XIX terem confirmado o caráter 

contagioso das verrugas cutâneas e genitais, a etiologia viral só foi demonstrada em 1907 por 

Ciuffo, que utilizou um filtrado celular a partir de verruga comum e confirmou a transferência 

através de injeções. Quanto às verrugas laríngeas e genitais a etiologia viral foi demonstrada, 

respectivamente, por Ullman em 1923 e por Serra em 1924 (SYRJÄNEM e SYRJÄNEM, 

2008). Desde o estabelecimento da etiologia viral, este passou a ser designado como Vírus da 

verruga humana (do inglês, Human wart virus) e, durante um longo período, acreditou-se que 

as várias formas de verrugas e papilomas eram causadas por um único tipo de vírus 

(SYRJÄNEM e SYRJÄNEM, 2008; ZUR HAUSEN, 2009). 

 É importante mencionar que diversos trabalhos foram conduzidos, na primeira metade 

do século XX, investigando o papel de Papilomavírus bovino, equino e de coelho no 

desenvolvimento de doenças em seus hospedeiros específicos. Durante 1935 a 1944, Peyton 

Rous e colaboradores publicaram uma série de trabalhos sobre a progressão de papilomas a 

carcinomas induzida por CRPV (do inglês, Cottontain Rabbits Papillomavirus) (SYRJÄNEM 

e SYRJÄNEM, 2008). Mas foi Parson e Kidd (1943), que reportaram que a papilomatose oral 

de coelhos é uma doença viral e que o Papilomavírus oral envolvido era distinto do da pele. 

Esse é um conceito importante que só foi constatado entre os Papilomavírus humano anos 

mais tarde. 

 Em 1949, Ayre e colaboradores verificaram a presença de halos em células de 

esfregaços de Papanicolau e biópsias cervicais, sendo que uma de suas pacientes, 

subsequentemente, desenvolveu carcinoma in situ, levando-os, em 1951, a definir tal alteração 

pré-cancerígena como “nearocarcinoma”. Cinco anos mais tarde, Koss e Durfee confirmaram 

os achados prévios, contudo, renomearam a alteração para “atipia coilocitótica”, que acabou 

prevalecendo (SYRJÄNEM e SYRJÄNEM, 2008). Porém, somente em 1978 a relação entre a 
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referida alteração e o HPV foi confirmada, quando Della Torre et al. (1978) detectaram 

partículas virais em núcleos de coilócitos de lesões condilomatosas cervicais. 

 A visualização do HPV através de microscopia eletrônica foi realizada pela primeira 

vez por Strauss et al. (1949) em amostras de verrugas cutâneas e, posteriormente, em 

amostras de verrugas genitais, por Almeida et al. (1969). Este último estudo, proveu ainda, 

evidências da pluralidade dos tipos de HPVs, ao constatar, através de análise de ensaio de 

aglutinação de partículas por microscopia eletrônica, que o anti-soro para vírus de verrugas 

cutâneas reagiam tanto com vírus de verrugas cutâneas como genitais, enquanto que o anti-

soro para vírus de verrugas genitais reagiam somente com partículas virais oriundas de lesões 

genitais. Todavia, o primeiro indício claro da heterogeneidade da família HPV surgiu de 

estudos realizados na Alemanha, pelo Dr. Harald zur Hausen, através de hibridação com RNA 

de HPV plantar transcrito in vitro e DNA de diversas biópsias de cânceres cervicais e 

verrugas cutâneas e genitais, o qual revelou positividade em uma parte dos casos de verrugas 

cutâneas, mas em nenhuma amostra genital (ZUR HAUSEN, 1974). Nesta época, o referido 

pesquisador formulou sua célebre hipótese sobre o HPV como agente etiológico do câncer 

cervical, que lhe rendeu o prêmio Nobel de Medicina em 2008, junto com Françoise Barré-

Sinoussi e Luc Montagnier pela descoberta do Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV 

(ROSA et al. 2009; GARCÍA-TAMAYO, MOLINA e BLASCO-OLAETXEA, 2010). 

 Curiosamente, García-Tamayo, Molina e Blasco-Olaetxea (2010), em uma 

interessante revisão sobre HPV e câncer cervical, relembram que em 1973 o patologista 

venezuelano Dr. Jorge García-Tamayo, que subscreve o aludido artigo, apresentou um 

trabalho, em parceria com o ginecologista Dr. José Trinidad Núñez Montiel, no qual 

demonstravam a presença de HPV no epitélio cervical e relacionavam-no com o câncer, sendo 

publicado, na forma de resumo, na Revista Patología (Mex), “Memorias del IX Congreso de 

la Sociedad Latinoamericana de Patología”, realizado no México em 1973. 

 Nos anos subsequentes, os primeiros tipos de HPV foram sendo definidos e, no final 

da década de 1970, o primeiro acordo de classificação dos Papilomavírus foi estabelecido em 

um workshop (SYRJÄNEM e SYRJÄNEM, 2008). Já na década de 1980, o HPV-16 foi 

isolado e caracterizado em câncer cervical por Dürst et al. (1983), seguido pelo HPV-18, no 

ano ulterior, por Boshart et al. (1984), aqueles que viriam a ser considerados os principais 

tipos oncogênicos de HPV em cânceres cervicais. Foi também neste período, que as primeiras 

evidências do envolvimento do HPV com tumores benignos e malignos do epitélio escamoso 

oral foram publicadas (JENSON et al. 1982; SYRJÄNEM et al. 1983). 
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 Inúmeros estudos foram realizados desde então, redundando numa avalanche de 

informações. Talvez, dentre os achados mais relevantes das últimas três décadas podemos 

destacar: 1) a listagem dos genótipos de HPV, que já ultrapassa 100 tipos; 2) a identificação 

dos genes virais, incluindo os precoces (do inglês, early) e os tardios (do inglês, late), e seus 

mecanismos associados; 3) melhor conhecimento sobre a história natural das infecções; 4) 

desenvolvimento de modelos de cultura celular apropriados; 5) e o desenvolvimento de 

vacinas contra genótipos oncogênicos do HPV a base de partículas do tipo viral – VLP (do 

inglês, virus-like particles) sintetizadas através de técnicas de engenharia genética 

(SYRJÄNEM e SYRJÄNEM, 2008; CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010). Os avanços 

na compreensão da patogênese molecular dos HPVs têm revolucionado o rastreamento, 

diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças relacionadas e, sob a óptica da saúde 

pública, as pesquisas sobre HPV tornaram-se modelo para a medicina molecular moderna, 

demonstrando como a tecnologia pode ser prontamente aplicada para problemas globais de 

saúde. 

 

1.2.2. Características dos Papilomavírus Humano 

 

 Os Papilomavírus compreendem uma antiga família de patógenos conhecidos por 

infectar tecidos epiteliais de anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos. Quase todos os vírus são 

estritamente relacionados aos seus hospedeiros específicos não infectando outros, mesmo 

espécies estreitamente relacionadas (CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010). Outrora, os 

Papilomavírus eram enquadrados, junto com os Polyomavírus, numa família denominada 

Papovaviridae (HOWLEY e LOWY, 2001; ROSA et al., 2009). Contudo, devido a diferenças 

genéticas e estruturais expressivas, os grupos foram separados em duas famílias. Atualmente, 

os Papilomavírus são incluídos na família Papillomaviridae, que por sua vez, é dividida em 

16 gêneros (alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, 

omikron, pi), sendo que os Papilomavírus Humano estão distribuídos em cinco gêneros: alfa 

(com 15 espécies), beta (5 espécies), gama (5 espécies), Mu (2 espécies) e Nu (1 espécie); e 

cada espécie pode apresentar vários genótipos virais, como apresentado na tabela 3 (DE 

VILLIERS et al., 2004). 

 As dificuldades no estabelecimento de sistemas de cultura in vitro ou de modelos 

xenotrópicos de hospedeiros para os HPVs impediram os pesquisadores de instituir um 

sistema robusto de classificação sorológica, de modo que, desde o início, a tipagem genética 

passou a ser o método mais viável para estes vírus (BURK, CHEN e VAN DOORSLAER, 
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2009). Um novo tipo de PV é definido quando a sequência de DNA do quadro de leitura 

aberta L1 ou ORF L1(do inglês, Open Reading Frame L1), diferir mais de 10% da sequência 

do PV filogeneticamente mais próximo. Enquanto que, diferenças entre 2% a 10% definem os 

subtipos virais e, por fim, diferenças menores que 2%, as variantes. O ORF L1 é o gene mais 

conservado dentro do genoma dos PVs e tem sido utilizado por mais de 15 anos para a 

tipagem (DE VILLIERS et al., 2004). 

 

Tabela 3 – Genótipos de HPV distribuídos em gênero, espécie e características principais das 

infecções. 

Gênero  Espécie Genótipos Comentários 

Alfa 1 HPV-32, 42 Mais frequente em lesões benignas da mucosa oral ou genital 
(baixo risco). 

 2 HPV-10, 3, 28, 29 
78, 94 

Mais comum em lesões cutâneas do que em mucosas (baixo risco). 

 3 HPV-61, 72, 81, 83, 84, 62*, 
86*, 87*, 89* 

Lesões em mucosas (baixo risco) 

 4 HPV-2, 27, 57 Verrugas cutâneas. Frequente em lesões genitais benignas em 
crianças. 

 5 HPV-26, 51, 69, 82 Lesões de alto risco em mucosas. Eventualmente em lesões 
benignas. 

 6 HPV-53, 30, 56, 66  
 7 HPV-18, 39, 45, 59, 68,70, 

85*, 
Lesões de alto risco em mucosas. 

 8 HPV-7, 40, 43, 91* Lesões cutâneas e mucosas de baixo risco. HPV-7 também 
conhecido como “butcher’s wart virus", geralmente em lesões de 
pele e mucosa de pacientes HIV(+). 

 9 HPV-16, 31, 33, 35, 52, 58, 67,  Lesões malignas de mucosa (alto risco) 
 10 HPV-6, 11, 13, 44, 74, PcPV Mais associado com lesões benignas da mucosa (baixo risco). 

Relatos de HPV-6 em carcinoma verrucoso. 
 11 HPV-34, 73 Lesões de mucosa (alto risco). 
 12 RhPV Lesões de mucosa genital em macacos Rhesus 
 13 HPV-54 Mucosa (baixo risco) 
 14 HPV-90*  
 15 HPV-71  
Beta 1 HPV-5, 8,,12, 14, 19, 20, 21, 

25, 36, 47, 93* 
Mais frequente em lesões cutâneas, contudo, há relatos de DNA 
detectados em mucosa. Comumente associado com 
Epidermodisplasia verruciforme e pacientes imunossuprimidos. 
Mais frequente em lesões benignas, embora, haja relatos em lesões 
malignas, também em imunocompetentes. 

 2 HPV-9, 15, 17, 22, 23, 37, 38, 
80 

 3 HPV-49, 75, 76 Lesões cutâneas benignas 
 4 HPV-92* Lesões pré-malignas e malignas 
 5 HPV-96*  
Gama 1 HPV-4, 65, 95 Lesões cutâneas. Presença de corpos de inclusão 

intracitoplasmáticos homogêneos a nível histológico.  
 2 HPV-48 Lesões cutâneas 
 3 HPV-50  
 4 HPV-60  
 5 HPV-88  
Mu 1 HPV-1 Presença de corpos de inclusão intracitoplasmáticos heterogêneos a 

nível histológico. 
 2 HPV-63 Presença de corpos de inclusão intracitoplasmáticos filamentosos a 

nível histológico. 
Nu 1 HPV-41 Lesões cutâneas benignas e malignas 

* Candidato a genótipo de HPV.  
Adaptado de De Villiers et al. (2004). 
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 Estruturalmente, os HPVs são caracterizados como vírus icosaédricos não 

envelopados, com diâmetro de 52 a 55 nm, apresentando um capsídeo formado por 72 

capsômeros pentaméricos constituídos pelas proteínas L1 e L2 (HOWLEY e LOWY, 2001). 

As proteínas L1 recém-sintetizadas se ligam para formar a porção principal dos capsômeros 

pentaméricos, ao passo que, uma única molécula de L2 é encaixada, de modo axial, no 

interior de cada um dos 72 capsômeros, contribuindo na conformação e na estabilidade destes. 

O cerne viral contém uma única molécula de DNA linear de fita dupla, que varia de 7600 a 

aproximadamente 8000pb de extensão (CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010; GARCÍA-

TAMAYO, MOLINA e BLASCO-OLAETXEA et al., 2010). 

 O genoma pode ser divido esquematicamente em três regiões principais: a) URR (do 

inglês, Upstream Regulatory Region), também conhecida como LCR (do inglês, Long 

Control Region), é uma região não codificante do genoma viral de cerca de 400 a 900pb que, 

em geral, desempenha funções regulatórias como o próprio nome sugere, esta região contém a 

origem da replicação (ORI), promotores precoces e sítios de ligação para fatores de 

transcrição e proteínas reguladoras; b) região precoce (do inglês, early region), que contém 

seis ou mais ORFs (E1, E2, E4, E5, E6 e E7), envolvidos na transativação gênica, replicação, 

transformação e adaptação viral a diversos ambientes celulares; c) região tardia (do inglês, 

late region), que contém dois ORFs codificadores das proteínas tardias L1 e L2, as quais se 

unem para formar a estrutura do capsídeo, como esclarecido acima. Ademais, ambas as 

regiões precoces e tardias são imediatamente seguidas por sequências poli-A (HOWLEY e 

LOWY, 2001; BURK, CHEN e VAN DOORSLAER, 2009; CHOW, BROKER e 

STEINBERG, 2010; GARCÍA-TAMAYO, MOLINA e BLASCO-OLAETXEA et al., 2010; 

GHITTONI et al., 2010). 

 Diferente de outros vírus, somente uma das fitas do DNA viral apresenta ORFs, de 

forma que, a transcrição ocorre apenas num sentido, isto é, da esquerda para a direita quando 

tomamos como referência o mapa linear convencional ou sentido horário no mapa circular. 

Acerca dos promotores, o genoma viral pode apresentar até quatro deles (P1, P2, P3, P4), 

sendo que todos os genótipos de HPV apresentam pelo menos dois promotores principais: P1 

(ou P97), localizado imediatamente a montante do gene E6; e o P2 (ou P670), localizado 

dentro do gene E7 (figura 6) (CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010). Outra característica 

importante sobre estes vírus refere-se à habilidade de realizar splices alternativos, bem como, 

de transcrição de RNAm policistrônicos (PIM e BANKS, 2010). 

 Os PVs exibem um tropismo específico por células epiteliais escamosas, os 

queratinócitos. Porém, como somente as células basais são capazes de se dividir, os vírus 
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precisam invadí-las para promover uma infecção que perdure. O acesso a tais células é 

viabilizado por lesões ou micro-lacerações do epitélio. Apesar dos muitos estudos, ainda não 

está claro quais receptores estão envolvidos na ligação e entrada destes vírus nas células 

hospedeiras, um forte candidato inclui a integrina a6b4, cuja expressão é relativamente restrita 

a células epiteliais, mesenquimais e algumas células neuronais. Quanto à infecção, sabe-se 

que as partículas virais se ligam à superfície da célula hospedeira e induzem a internalização 

em vacúolos citoplasmáticos, seguido da liberação das mesmas no citoplasma onde, 

provavelmente, as proteínas que constituem o capsídeo são degradadas e, subsequentemente, 

o genoma viral é conduzido ao núcleo, permanecendo na forma epissomal, isto é, não 

integrado ao genoma hospedeiro (FIELDS cap65; CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010; 

HORVATH et al., 2010). 

 
Figura 6 - Representação esquemática do genoma do Papilomavírus Humano (HPV). O genoma viral é 

dividido em três regiões: uma região não codificante denominada URR (do inglês, Upstream regulatory region); 

e duas codificantes, conhecidas como região precoce (do inglês, Early) e região tardia (do inglês, Late). Os 

ORFs da região precoce são apresentados através de setas ou barras coloridas, enquanto os da região tardia 

através de setas cinza ou preta e barras listradas. Os quatro promotores (P1, P2, P3 e P4) e os dois sítios de poli-

adenilação (Poli-A) também estão indicados. Adaptado de Hebner e Laimins (2006); Burk, Chen e Van 

Doorslaer (2009); Chow, Broker e Steinberg (2010). 
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 Com efeito, o ciclo viral demonstra uma completa dependência do estado de 

diferenciação da célula epitelial hospedeira, de modo que, podemos considerar que a infecção 

pelos HPVs pode ser dividida em duas fases: precoce e tardia (HOWLEY e LOWY, 2001). A 

fase precoce ocorre enquanto o vírus permanece em células basais, nas quais a replicação viral 

ocorre em baixo nível, em geral, acompanhando a divisão celular, sendo regulada por fatores 

do hospedeiro e por proteínas precoces virais. Não obstante, conforme as células-filhas 

oriundas da divisão de células basais e para-basais vão progredindo para camadas mais 

superiores do epitélio, simultaneamente, parando de se dividir, diferenciando-se e produzindo 

queratinas de elevado peso molecular, as condições tornam-se desfavoráveis para a 

manutenção dos HPVs, levando-os a subjugar a saída fisiológica do ciclo celular que ocorre 

nestas células diferenciadas, através da ação de proteínas virais, principalmente da E6 e E7, 

para permitir a replicação vegetativa do genoma viral e transcrição dos genes estruturais L1 e 

L2, fenômenos típicos da fase tardia. De mais a mais, é nas camadas mais superiores do 

epitélio que o DNA viral é empacotado em capsídeos e a progênie viral é então liberada 

(HEBNER e LAIMINS, 2006). 

 A montagem das partículas virais ocorre no núcleo hospedeiro onde os vírus 

permanecem até a descamação celular. É importante notar que os PVs são resistentes ao 

ressecamento, podendo permanecer viáveis no ambiente por longos períodos, razão pela qual 

a transmissão através de fômites deva ser relativamente comum. Em geral, o contato direto é a 

principal forma de transmissão, incluindo o contato sexual e auto-inoculação, mas em todos 

os casos uma solução de continuidade é imprescindível para o alcance da camada basal 

(LOWY e HOWLEY, 2001). 

 Geralmente, as infecções por HPV resultam em lesões epiteliais benignas 

denominadas papilomas, como suscita o próprio nome do vírus. Virtualmente, estas lesões 

podem se desenvolver em qualquer epitélio estratificado, incluindo pele e mucosas. Quando 

ocorre na pele, são comumente chamadas de verrugas, já nas genitálias, de condilomas. Os 

papilomas são caracterizados por um espessamento da epiderme (acantose) com cristas 

alongadas (rete pegs) ou papilomatose, também é frequente hiperceratose e paraceratose. 

Ademais, células das camadas mais superiores podem exibir núcleos anormais, com aspecto 

excêntrico, picnótico e circundado por um halo (coilocitose) (LOWY e HOWLEY, 2001). 

Nos queratinócitos diferenciados que os HPVs restauram a maquinaria de replicação celular, 

não apenas o material genético viral é amplificado, mas também o DNA hospedeiro pode ser 

replicado tornando-se tetraplóide, sendo responsável pelo aumento nuclear numa parcela de 
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células espinhosas, típico de papilomas, condilomas e lesões intra-epiteliais de baixo grau 

(CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010). 

 Baseado no potencial de indução de transformação maligna, os vários genótipos de 

HPV são classificados como de “baixo risco” ou “alto risco” para o desenvolvimento de 

neoplasia maligna (ROSA et al., 2009). Os mecanismos que levam um HPV de alto risco a 

induzir a progressão neoplásica de lesões antes benignas recaem, prioritariamente, sobre a 

capacidade destes genótipos de integrarem seu genoma ao do hospedeiro (integração viral), o 

que resulta na quebra de um segmento do DNA viral que abriga o gene E2, o qual, dentre 

outras funções, regula a expressão dos genes E6 e E7, culminando na superexpressão destes. 

As consequências desta cascata de eventos incluem uma excessiva e desregulada proliferação 

celular com comprometimento de mecanismos de reparo, que favorecem o acúmulo de 

mutações e o surgimento de aberrações cromossômicas, bem como, intervenção da apoptose 

(GARCÍA-TAMAYO, MOLINA e BLASCO-OLAETXEA, 2010). Atualmente, quinze tipos 

de HPV são considerados de alto risco para o desenvolvimento de neoplasia cervical, entre 

eles estão os genótipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82, além destes, 

três outros são considerados prováveis tipos de alto risco, HPV-26, 53 e 66. Para os cânceres 

de cabeça e pescoço relacionados ao HPV, em 99% dos casos o genótipo identificado é o 

HPV-16 (GHITTONI et al., 2010). 

 

1.2.3. Papel das proteínas precoces do HPV 

1.2.3.1. Proteínas E1 e E2 

 

 As proteínas em epígrafe são altamente conservadas em todos os genótipos, sendo 

responsáveis por promover a replicação dos HPVs. Sabe-se que dímeros de E2 se ligam a 

cada um dos três sítios de ligação específicos localizados na região ORI, os três dímeros 

geram uma torção adicional através de um loop toroidal no DNA superenovelado, que é 

aliviada pela desnaturação de sequências ricas em AT da origem de replicação que, 

subsequentemente, propiciam o recrutamento e agregação de proteínas E1 para formar dois 

hexâmeros que atuam como helicases dependente de ATP de atividade bidirecional. Por sua 

vez, a E1 recruta componentes celulares como a DNA polimerase α/primase, proteína de 

replicação A de ligação a DNA de fita simples (RPA) e proteínas heat shock Hsp40 e Hsp70 

para iniciar a replicação viral (CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010). 
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 Foi demonstrado que a E1 se liga a complexos de ciclina/CDK, resultando na 

fosforilação da proteína viral, necessária para a localização nuclear da mesma, denotando o 

controle que o ciclo celular exerce sobre a replicação viral. Não obstante, a E1 é expressa ao 

longo de todo período de infecção dos HPVs, porém, os níveis mais elevados são constatados 

na fase vegetativa quando o promotor tardio está ativo (HEBNER e LAIMINS, 2006). 

 Ambas as proteínas são derivadas do mesmo transcrito primário sendo regulado pelo 

promotor P1. Porém, a E1 pode ainda ser alternativamente transcrita a partir do promotor P3 

até o sítio poli-A precoce, produzindo um transcrito incapaz de traduzir a E2. Enquanto que a 

E2 pode se apresentar sob várias formas em função de splices de RNA ou utilização de 

promotores alternativos produzindo transcritos com variações em suas sequências. Todavia 

somente a sua forma integral pode suportar a replicação viral, pois é sua região N-terminal 

que interage com a região ORI do genoma viral (CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010). 

 Além de participar do controle da replicação, a E2 também está envolvida na 

regulação da transcrição de genes virais, como o E6 e E7, através da ligação ao sítio E2BS (do 

inglês, E2-binding site) localizado na URR. Interessante notar que, em baixos níveis de E2 a 

transcrição viral é ativa, por outro lado, em altos níveis a transcrição é reprimida e, mais 

ainda, a perda da expressão desta é acompanhada de uma superexpressão dos genes sob seu 

controle (HEBNER e LAIMINS, 2006). A E2 pode recrutar enzimas histona acetiltransferases 

(HATs) para remodelar a cromatina e interferir na ativação do promotor precoce (LEE et al., 

2002). Durante a diferenciação, a transcrição de genes virais, antes procedida pelo promotor 

precoce que é controlado por E2, passa para o promotor tardio que é independente de E2, 

resultando em altos níveis de E1 e E2 e, por conseguinte, amplificação viral (HEBNER e 

LAIMINS, 2006). 

 

1.2.3.2. Proteína E1^E4 

 

 Esta é a proteína mais expressa dentre todas, sendo produzida ao longo de todo ciclo 

viral alcançando níveis mais elevados nas camadas suprabasais diferenciadas. Seu transcrito 

inclui os cinco primeiros resíduos de aminoácidos da E1 integrados ao ORF E4 por meio de 

splicing, por isso, a denominação E1^E4. Um dos efeitos constatados refere-se à capacidade 

de se combinar à citoqueratinas através do motivo LLXLL da porção N-terminal (HEBNER e 

LAIMINS, 2006). Este evento tem sido associado ao colapso da rede de citoqueratina, 

suscitando um papel na liberação de vírus (CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010). Outro 

efeito intrigante, verificado na presença de E1^E4 de HPV-16, inclui a detecção 
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predominantemente extra-nuclear do complexo ciclina B1/CDK1 ligado à referida proteína 

viral e a rede de citoqueratina, impedindo tanto o acúmulo nuclear como, possivelmente, a 

progressão para mitose (DAVY, et al., 2005). 

 

1.2.3.3. Proteína E5 

 

 É uma proteína pequena de localização membranar, constituída por 83 aminoácidos, 

encontrada predominantemente em retículo endoplasmático onde interage com uma próton-

ATPse vacuolar bloqueando a acidificação de endossomos precoces, que resulta na alteração 

do tráfico, turnover e transdução de sinais do receptor do fator de crescimento epidérmico 

(EGFR) e receptores tirosino quinases relacionados, portanto, participando da regulação do 

crescimento celular (KIVI et al., 2008). Tem-se proposto que a E5 pode se ligar diretamente 

ao EGFR potencializando a sinalização induzida por este receptor incluindo a atividade da 

proteína-quinase ativada por mitógeno (MAPK) (HEBNER e LAIMINS, 2006). Apesar das 

propriedades conhecidas, o papel desta proteína precoce no ciclo de vida dos HPVs ainda não 

está claro. Ademais, a E5 não é expressa em cânceres HPV-positivos, devendo contribuir 

apenas para as etapas iniciais da carcinogênese (CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010). 

 

1.2.3.4. Proteína E6 

 

 A E6 é uma proteína básica constituída de 151 aminoácidos que possui duas regiões 

do tipo “zinc finger”. Em cada uma das regiões zinc finger são observados dois motivos, 

contendo duas cisteínas (C-X-X-C), capazes de interagir com zinco. Estes motivos são 

conservados em todos os tipos de HPV (GHITTONI et al., 2010). A E6 pode ser encontrada 

tanto no núcleo como no citoplasma de queratinócitos infectados (HEBNER e LAIMINS, 

2006). As proteínas dos genótipos de alto risco e de baixo risco nem sempre compartilham 

propriedades similares, possivelmente, devido a diferenças nas sequências de seus genes (PIM 

e BANKS, 2010).  

 A propriedade mais conhecida da E6 de HPVs de alto risco é a de se ligar a um 

componente da família E3 de ubiquitina ligase, denominado E6-AP (do inglês, E6-associated 

protein ligase) e induzir a formação de um complexo trimérico com a proteína p53, 

promovendo a degradação proteolítica desta última através da via da ubiquitina, com redução 

dos níveis de p53 na célula e impedimento de suas atividades regulatórias sobre o ciclo 
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celular. Para o agente infeccioso, este efeito pode aliviar as restrições na síntese de DNA, 

permitindo sua replicação (HEBNER e LAIMINS, 2006). Vale notar que a indução da 

degradação de p53 parece ser uma propriedade exclusiva da E6 de genótipos de alto risco. 

Não obstante, a anulação de p53 através desse mecanismo deve ter um papel capital na 

carcinogênese semelhante a outras neoplasias malignas cujo gene TP53 mostra-se 

frequentemente mutado (GHITTONI et al., 2010). Evidências demonstram que a E6 pode 

reprimir a transcrição induzida por p53, através da inibição da acetilação de p53 e de histonas 

mediada pelo co-ativador p300, este efeito foi observado tanto em genótipos de baixo risco 

(HPV-11) como de alto risco (HPV-16 e -18) (CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010). De 

modo correlato, Patel et al. (1999), constataram que a E6 do HPV-16 liga-se e inibe a 

habilidade transcricional intrínseca dos co-ativadores CBP e p300. 

 A E6 do HPV-16 apresenta um motivo formado por quatro aminoácidos (148-ETQL-

151), localizado na extremidade C-terminal, que também é capaz de se ligar e induzir a 

degradação de uma série de proteínas celulares que contenham os domínios PDZ (PSD-

95/Discs large/ZO-1), incluindo os membros da família MAGUK (do inglês, Membrane-

Associated Guanylate Kinase) tais como hDlg (human homolog of the Drosophila 

melanogaster tumor suppressor disk’s large protein), hScribble (human homolog of the 

Drosophila scribble), MUPP I (the multi-PDZ domain protein), MAGI e proteínas como TIP-

2/GIPC, cuja as funções incluem transdução de sinais, contato célula a célula via junções tight 

e regulação da polaridade celular (THOMAS et al., 2008). É provável que esta propriedade da 

E6 possa também contribuir para a carcinogênese considerando que para algumas das 

proteínas PDZ, como hDlg, MUPP I, MAGI, já foram constatadas funções de supressor 

tumoral (HEBNER e LAIMINS, 2006). A MAGI-1 também está relacionada com a regulação 

da sinalização de β-catenina (PIM e BANKS, 2010). Ademais, a região C-terminal de ligação 

ao domínio PDZ de proteínas celulares não é encontrada em E6 de genótipos de baixo risco 

(GHITTONI et al., 2010).  

 A E6 também tem sido relacionada com a indução da degradação de E6TP1, Bak e 

MYC (NAKAGAWA e HUIBREGTSE, 2000). No que se refere ao efeito anti-apoptótico, a 

E6 do HPV-16 também é capaz de induzir a expressão dos inibidores da apoptose como c-

IAP2 e survivin através de uma via que envolve o NF-κB (GHITTONI et al., 2010). 

 Além disso, foi reportado que a E6 de HPV de alto risco pode estender o comprimento 

dos telômeros em células epiteliais pela ativação da subunidade catalítica do complexo 

telomerase (hTERT). A E6 de HPV-16 promove a degradação do repressor transcricional 

NFX1-91, através da associação com o E6-AP, resultando na ativação transcricional do 
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hTERT (do inglês, human Telomerase Reverse Transcriptase) (PIM e BANKS, 2010). Não 

obstante, a E6 pode se ligar diretamente ao promotor do gene hTERT e recrutar c-Myc 

aumentando a eficiência deste último em ativar a transcrição (VELDMAN et al., 2003). A 

ativação da telomerase é um passo fundamental para o desenvolvimento de qualquer câncer, 

permitindo a proliferação indefinida e evasão da senescência celular, assim, os achados acima 

sugerem que o HPV utilize vários mecanismos simultaneamente para assegurar a ativação da 

telomerase (HEBNER e LAIMINS, 2006).  

 E6 de HPV-16 contribui para alterar a diferenciação de queratinócitos através da 

intervenção na via de sinalização Notch. Sabe-se que o gene Notch1 é alvo da p53, assim a 

degradação de p53 mediada por E6 pode regular negativamente a expressão do referido 

componente da via Notch (GHITTONI et al., 2010). Também pode controlar a sinalização da 

proteína G pela degradação de proteínas GAP e inibir a degradação da família src de quinases 

(BURK, CHEN e VAN DOORSLAER, 2009; CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010). 

 Embora experimentos revelem que a expressão de E7 de HPV-16 em linhagens de 

células epiteliais de roedores seja suficiente para transformá-las, a imortalização eficiente de 

fibroblastos e queratinócitos primários humanos requer a combinação das proteínas E6 e E7, 

denotando a importância da E6 (HOWLEY e LOWY, 2001). 

 

1.2.3.5. Proteína E7 

 

 É uma proteína ácida, relativamente pequena, de 98 aminoácidos, que apresenta três 

regiões conservadas conhecidas como: CR1 (do inglês, Conserved Region 1), situada na 

porção N-teminal; CR2, que contém um motivo LXCXE; e CR3, que contém um domínio do 

tipo “zinc finger” com dois motivos CXXC, na porção C-terminal (GHITTONI et al., 2010). 

A CR2 possui ainda um sítio de fosforilação para a caseína quinase II (CKII), constituído de 

dois resíduos de serina (31-SS-32), que apesar da real função não estar esclarecida, a 

inativação da CKII e, portanto, da fosforilação da proteína viral, em linhagens infectadas pelo 

HPV tem resultado no impedimento do crescimento celular (HEBNER e LAIMINS, 2006). 

 Talvez a função mais relevante da E7 dos HPVs de alto risco é sua habilidade de se 

ligar e promover a degradação via proteossomo de membros da família Rb, tais como a 

proteína pRb (proteína do retinoblastoma), p107 e p130 (BURK, CHEN e VAN 

DOORSLAER, 2009). Este efeito resulta na liberação de fatores E2F, que transativam 

diversos genes relacionados com a transição da fase G1/S do ciclo celular, suprimindo o 

controle exercido, sobretudo, pela pRb hipofosforilada nesta etapa do ciclo (HEBNER e 
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LAIMINS, 2006; CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010). Um dos genes positivamente 

regulados, como consequência da liberação de E2Fs, inclui o p16
INK4a, como será mais bem 

discutido posteriormente (BURK, CHEN e VAN DOORSLAER, 2009). Notavelmente, o 

motivo LXCXE é necessário para a ligação da E7 à pRb, no entanto, os resíduos essenciais 

para a degradação da pRb estão localizados na região N-terminal (HEBNER e LAIMINS, 

2006). 

 Em mais um exemplo acerca das diferenças entre os genótipos de baixo e de alto risco, 

as proteínas E7 dos genótipos 6 e 11 (de baixo risco) demonstram um potencial 10 vezes 

menor de se combinar com a pRb, quando comparados as proteínas de HPV-16 e -18. Este 

efeito é atribuído a uma diferença na sequência das proteínas, enquanto a E7 do HPV-16 

apresenta um resíduo de ácido aspártico, a proteína do HPV-6 possui uma glicina na posição 

correspondente. Mas, apesar de alguns genótipos de baixo risco, como o HPV-1(cutâneo) e 

HPV-32 (de mucosa), exibirem elevada eficiência de ligação da E7 à pRb, a habilidade de 

induzir degradação da pRb, via ubiquitina, é aparentemente exclusiva dos HPVs de alto risco   

(GHITTONI et al., 2010). 

 A E7 também se liga a histona deacetilase classe I (uma enzima que age como co-

repressor transcricional ao remodelar a cromatina), com consequente aumento dos níveis de 

transcrição induzidos pelo fator E2F2 em células em diferenciação, influenciando novamente, 

de uma forma alternativa, a ação de fatores E2F (LONGWORTH, M. S.; LAIMINS, 2004). 

Ademais, já foi demonstrado que a E7 liga-se diretamente ao E2F1 potencializando sua 

atividade transcricional (HEBNER e LAIMINS, 2006). Possivelmente, os efeitos descritos 

convergem para favorecer a passagem para a fase S do ciclo celular. 

 Além da interação com a pRb, a E7 pode se ligar a p107 e a p130, também conhecidas 

como proteínas “pocket”. Em geral, ambas as proteínas podem se associar ao E2F4 e histona 

deacetilases, enquanto a p130 associa-se ainda ao E2F5, todavia, agindo como co-repressores 

da expressão gênica, ao contrário dos fatores E2F1-3. Neste caso, a interação da E7 com as 

proteínas pocket bloqueia seus efeitos repressores favorecendo a progressão do ciclo celular, 

já que a p130 está envolvida na regulação da transição da fase G0/G1 e a p107 com a 

transição G1/S e com a fase G2 (GHITTONI et al., 2010). 

 Igualmente, a E7 liga-se a alguns complexos de quinases dependentes de ciclinas 

(CDK) e a alguns inibidores de CDK (CDKI). Entre os complexos de CDKs estão ciclina 

A/CDK2 e ciclina E/CDK2, neste último, a E7 interage indiretamente através da p107. 

Entretanto, nestas interações a E7 parece potencializar os efeitos dos complexos citados, 

mesmo porque, esta proteína precoce também pode aumentar os níveis de ciclinas A e E em 
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células epiteliais (HEBNER e LAIMINS, 2006). Por outro lado, a ligação da E7 com os 

CDKIs, como o p21WAF1/CIP1 e p27KIP1, bloqueia os efeitos destes supressores tumorais 

(ZERFASS-THOME et al., 1996; FUNK et al., 1997). Sabe-se que o p27KIP1 está envolvido 

com a retenção do crescimento celular em queratinócitos através do TGF-β (do inglês, 

Transforming Growth Factor β), enquanto o p21WAF1/CIP1, que é normalmente expresso 

durante a diferenciação deste tipo celular, está envolvido na inibição de quinases dependente 

de ciclinas, assim como, na replicação de DNA dependente de PCNA (do inglês, Proliferating 

Cell Nuclear Antigen). Destarte, é razoável pressupor que a inativação dos supressores 

tumorais supracitados contribua na adequação do ambiente celular para permitir a replicação 

de DNA viral em células diferenciadas (HOWLEY e LOWY, 2001). 

 Em experimentos realizados com fibroblastos primários de roedores, foi observado 

que a E7 induz transformação em cooperação com o oncogene ras (BURK, CHEN e VAN 

DOORSLAER, 2009). A E7 demonstra um envolvimento importante na instabilidade 

genômica numa via aparentemente independente da inativação de pRb, mas com significante 

impacto na progressão neoplásica. Já fora demonstrada alterações do número de centrômeros 

em células neoplásicas expressando E7, bem como, tetrassomia em culturas raft organotípicas 

estratificas derivadas de células que expressavam E7 (HEBNER e LAIMINS, 2006). Outro 

efeito atribuído a E7 de HPV-16, verificado em células NIH3T3 e queratinócitos primários 

humanos, é a alcalinização citoplasmática secundária a estimulação da atividade da proteína 

transportadora NHE-1, um membro da família de permutadores Na+/H+. Este último efeito da 

E7 parece ter papel importante na transformação celular, visto que o bloqueio da alcalinização 

por meio de inibidor específico da proteína NHE-1 impede o estabelecimento do fenótipo 

transformado (GHITTONI et al., 2010). 

 A maioria dos autores concordam que os efeitos da E6 e E7 sobre os dois principais 

supressores tumorais p53 e pRb, respectivamente, entre outras proteínas hospedeiras, 

respondem por grande parte do potencial oncogênico dos genótipos de alto risco de HPV, 

sendo funcionalmente equivalentes a mutações dos referidos genes celulares, que são 

comumente observadas em diversos tumores (PIM e BANKS, 2010). Além disso, esse 

sinergismo parece ser determinante, pois, a expressão de E7 na ausência de E6 resulta num 

aumento do nível de p53, provavelmente, decorrente da ativação do p19ARF induzido pelo 

E2F1 que, por sua vez, interfere na atividade do MDM2, culminando no aumento do nível de 

p53. De forma que, a E6 mostra-se indispensável para evitar os estímulos de parada do ciclo 

celular ou apoptótico advindos da p53 (HOWLEY e LOWY, 2001). De toda forma, a E7 de 
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HPVs de alto risco parece contribuir na condução de vias de sobrevida celular pelo aumento 

da fosforilação por Akt (PIM e BANKS, 2010). 

 

1.2.4. Imunidade nas infecções por HPV 

 

 Quando se trata de neoplasias relacionadas ao HPV, pode-se dizer que o sistema 

imune tem importância dobrada na prevenção, pois é responsável tanto por reconhecer e 

eliminar células atípicas como também o agente infeccioso, que é um carcinógeno. No 

entanto, esta é uma tarefa árdua considerando que o HPV apresenta algumas características 

em seu ciclo de vida que permitem o escape da vigilância imunológica pela redução da 

exposição, incluindo o ciclo de replicação não lítico, baixa expressão protéica em células de 

indivíduos imunocompetentes e a liberação apical de partículas virais. Além de tudo, as 

proteínas precoces virais, especialmente a E6 e E7, exercem determinados efeitos que 

modulam a resposta imune do hospedeiro (GHITTONI et al., 2010). Estes efeitos colaboram 

para a ocorrência de outra característica destes vírus, a infecção persistente, que é essencial 

para os efeitos progressivos de transformação neoplásica, induzidos pelos HPVs de alto risco. 

Por outro lado, a atividade viral é distintamente aumentada em pacientes com desordens 

imunossupressoras, reafirmando a importância da imunidade no controle da infecção 

(CHOW, BROKER e STEINBERG, 2010). 

 Acerca dos efeitos das proteínas do HPV sobre a resposta imune, foi verificado que as 

proteínas E6 e E7 de HPV-16 inibem, por um mecanismo ainda não esclarecido, a expressão 

de TLR9, um membro da família de receptores do tipo “toll” - TLR (do inglês, toll-like 

receptor) envolvido no reconhecimento de sequências específicas de DNA de fita dupla de 

vírus e bactérias (HASAN et al., 2007). Já a E6 de HPV-6 se liga e inibe o ativador 

transcricional IRF-3 (do inglês, Interferon Regulatory Factor-3) que regula positivamente o 

promotor do IFN-β que, por sua vez, é ativado em resposta a infecções virais. Enquanto que, a 

E7 se liga ao IRF-1 impedindo a ativação dos promotores de IFN-α e IFN-β (GHITTONI et 

al., 2010). A E6 de HPVs de alto risco interage com Tyk2 e impede a ativação da via Jak-

STAT mediada pelo IFN-α (PIM e BANKS, 2010). 

 A E6 pode reduzir os níveis de E-caderina na superfície de queratinócitos e como essa 

glicoproteína celular também auxilia na adesão entre queratinócitos e células apresentadoras 

de antígenos (neste caso, células de Langerhans), a apresentação antigênica é comprometida 

favorecendo a permanência do vírus na epiderme (HUBERT et al., 2005; CABERG et al., 

2008). Neste contexto, a E7 é capaz de reduzir a expressão de TAP1 (do inglês, transporter 
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associated with antigen protein 1), um componente importante na via de processamento de 

antígeno, interferindo significativamente na atividade citotóxica linfocitária dependente de 

apresentação de antígeno por MHC-I (GHITTONI et al., 2010). 

 Ademais, em lesões cancerígenas cervicais o HPV parece regular negativamente a 

expressão da citocina pró-inflamatório TNF-α, ao passo que, estimula a expressão de 

interleucina-10 (IL-10) que desempenha um papel contrário à primeira, isto é, anti-

inflamatório, concorrendo para coibir a resposta imune local (GHITTONI et al., 2010). 

Curiosamente, Kulkarni et al. (2001) verificaram uma superexpressão de cicloxigenase-2 

(COX-2) em amostras cânceres cervicais humanos (ROSA et al, 2009). 

 

1.2.5. HPV e o Câncer Oral 

 

 A relação entre o HPV e o carcinoma escamoso oral foi sugerida pela primeira vez em 

1983 por Syrjänem et al. (1983), ao verificarem atipias coilocitóticas em lesões orais malignas 

através de microscopia óptica. Porém, a presença do DNA viral só foi confirmada dois anos 

após, com uso de hibridação in situ (HIS), por Loning et al. (1985). Apesar dos inúmeros 

trabalhos desenvolvidos ao longo deste período e dos avanços metodológicos ocorridos, o 

papel do HPV na carcinogênese oral ainda não está totalmente esclarecido. Os vários achados 

que reforçam a hipótese do envolvimento deste vírus no desenvolvimento de neoplasias orais 

são seguidos de diversos resultados conflitantes. 

 A infecção da cavidade oral pelo HPV está associada a comportamentos sexuais de 

risco, principalmente ao sexo orogenital, porém, o contato boca a boca, a transmissão vertical 

durante a passagem pelo canal vaginal e a auto-inoculação, resultante de mastigação de 

verrugas, também são formas de aquisição deste vírus na mucosa oral (FELLER et al., 2010). 

Os vírus isolados em carcinomas de células escamosas orais envolvem genótipos de baixo e 

alto risco, incluindo: HPV-6, 11, 16, 18, 22, 31, 33, 35, 38, 58, 68 e 70 (TERMINE et al., 

2008). Entretanto, em cerca de 80% dos casos de carcinomas escamosos orais infectados os 

genótipos identificados eram HPV-16/18. Casos de co-infecção por dois genótipos de HPV já 

foram relatados e os achados revelam que nestes casos as neoplasias tendem a ocorrer, em 

média, com uma década de antecedência em relação aos indivíduos infectados por um só 

genótipo ou não infectados (MILLER e WHITE, 1996). 

 De acordo com um estudo de meta-análise realizado por Miller e White (1996) no qual 

foram revisados 58 estudos, totalizando 1051 casos de carcinomas orais de células escamosas, 

a prevalência média de HPV foi de 26,2%. Numa meta-análise mais recente conduzida por 
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Termine et al. (2008) na qual foram revisados 47 estudos em CCEOs publicados entre 1988 e 

2007, a prevalência média foi de 38,1%, em ambos os estudos as prevalências encontradas 

variaram de 0 a 100%. Castro e Bussoloti Filho (2006) comentam que tal variação depende da 

sensibilidade da técnica empregada, do tamanho da amostra, do estado de conservação dos 

espécimes clínicos e de fatores epidemiológicos da população estudada. Não obstante, na 

meta-análise de Miller e White (1996) verificou-se que os estudos que utilizaram espécimes 

de carcinomas coletados à fresco e mantidos congelados, sendo submetidos à técnica de PCR 

apresentaram taxa de prevalência de 51,6% (115 de 223), em contrapartida, os estudos que 

utilizaram hibridação in situ para espécimes incluídos em blocos de parafina demonstraram 

prevalência de 21,7% (136 de 628). No estudo de Termine et al. (2008), a prevalência média 

obtida por HIS foi 29,8% enquanto por PCR foi 39,9%. Outro fator que influencia no 

conhecimento da real prevalência de HPV em lesões orais inclui a definição precisa de 

tumores orais e orofaríngeos. Do ponto de vista anatômico, o limiar entre a cavidade oral e a 

orofaringe é o 1/3 posterior da língua, contudo, nem sempre é tão simples definir clinicamente 

e o resultado é que alguns tumores de um sítio podem ser incluídos e analisados noutro (HA e 

CALIFANO, 2004). 

 Como abordado anteriormente, a quantidade de cópias virais pode variar dependendo 

do estágio de diferenciação da célula hospedeira, alcançando os mais elevados níveis em 

queratinócitos diferenciados das camadas mais superficiais onde os vírus se encontram na fase 

vegetativa. Acerca da sensibilidade das técnicas empregadas, a hibridação in situ é capaz de 

detectar HPV quando a quantidade é superior a 10 cópias de DNA viral por célula, sendo 

considerada como de baixa sensibilidade. As técnicas de sensibilidade moderada, como 

Southern blot, dot blot, hibridação blot reversa (do inglês, reverse blot hybridization), são 

capazes de detectar a partir de uma cópia viral por célula. Já a PCR (do inglês, polymerase 

chain reaction) demonstra uma razão expressiva, capaz de detectar menos de uma cópia de 

DNA viral por célula, sendo considerada de alta sensibilidade (MILLER e WHITE, 1996). 

Ensaios de imunofluorescência e imunoperoxidase são considerados de baixa sensibilidade. 

Quanto à hibridação in situ, vale mencionar que alguns autores afirmam que sua sensibilidade 

pode ser potencializada através do uso de sistema de detecção a base de biotinil tiramida, 

intensificando o sinal e, deste modo, permitindo a detecção até mesmo de uma única cópia 

viral por célula infectada (LIZARD et al., 2001; EVANS et al., 2003). 

 Interessante notar que a especificidade da técnica também pode influenciar na 

detecção de HPV e, consequentemente, nas taxas de prevalência. Ainda concernente ao estudo 

de meta-análise de Miller e White (1996), foi verificado que estudos envolvendo PCR que 
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utilizavam primers para genes precoces do HPV exibiram uma prevalência média de 42,7% 

(88 de 206), enquanto aqueles que fizeram uso de primers para regiões tardias apresentaram 

prevalência de 22,5% (48 de 213). A discrepância se alargou quando considerado apenas 

estudos que detectavam HPV-16/18 (para região precoce 46,7% [84 de 180] e região tardia 

15,9% [33 de 208]). Provavelmente, tais diferenças se devem à ruptura que ocorre no genoma 

viral, com maior frequência em sítios localizados na região tardia, durante o processo de 

integração ao genoma hospedeiro, de modo que, resultados falso-negativos podem ocorrer 

quando se usa primers para regiões tardias. Todavia, rupturas eventualmente podem ocorrer 

em regiões precoces, podendo também haver uma subestimação da prevalência quando 

utilizando primers para esta região do genoma viral (HA e CALIFANO, 2004). 

 Embora a técnica de Southern blot necessite de significativa quantidade de DNA para 

sua execução, este método permite definir se o HPV está na forma epissomal ou integrada e 

não é propenso a erros de contaminação, evento que pode ocorrer com a PCR, sendo de difícil 

controle, pois, esta última é muito sensível, além disso, oferece simplesmente um resultado 

binário. Assim, técnicas como Southern blot e PCR-quantitativo proporcionam meios para 

quantificação, permitindo diferenciar uma positividade de baixo nível de uma contaminação 

(HA e CALIFANO, 2004). A tabela 4 fornece uma lista de estudos realizados nas últimas 

três décadas ao redor do mundo e seus resultados quanto à detecção de HPV em carcinomas 

orais, com destaque para aqueles que utilizaram alguma técnica de hibridação em sua 

metodologia. 

 

Tabela 4: Associação do HPV e EBV com carcinomas orais. 

País Técnicas Alvo Casos positivos 
(em OSCC) 

Tipo celular 
marcado 

Genótipos Observações Referências Ano 

Japão PCR 
IHQ 

HPV 
p16 

6/50(12%) 
8/50(16%) 

− 
Tumoral 

HPV-16, 31, 
58, 61 

− Ishibashi et 
al. 

2011 

 HIS 
PCR 

HPV 
 

6/23(26%) 
11/23(48%) 

Tumoral − Apenas em carcinoma 
verrucoso 

Fujita et al. 2008 

 PCR in situ 
HIS 
HIS-tiramida 
HIS-AT 

HPV 8/8 (100%) 
0/8(0%) 
2/8(15%) 
6/8(75%) 

Tumoral HPV-16, 18, 
22, 38, 70 

− Koyama 
Uobe e 
Tanaka 

2007 

 HIS-tiramida 
PCR 

HPV 0/2 (0%) 
5/27 (18,5%) 

− − 
HPV-58, 75, 
76 

Apenas em tumores de 
lábio 

Shimizu et 
al. 

2004 

 HIS-RNAm 
 
 
RT PCR 
PCR 
IF  

BamHIW 
EBNA2 
EBER1 
EBER1 
BamHIW 
EBNA2 
LMP1 
BZLF1 

36/36(100%) 
9/12(75%) 
16/24(66,6%) 
1/3(33,3%) 
26/26(100%) 
16/28(57,1%) 
15/29(51,7%) 
14/28(50%) 

Tumoral e 
linfócitos 

− − Shimakage 
et al. 

2002 
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         Tabela 4: Associação do HPV e EBV com carcinomas orais. (continuação) 

País Técnicas Alvo Casos positivos 
(em OSCC) 

Tipo celular 
marcado 

Genótipos Observações Referências Ano 

Japão HIS-tiramida 
PCR 
IHQ 

HPV 
 
HPV 
p53 

35/53 (66%) 
35/53 (66%) 
35/53 (66%) 
− 

Tumoral Apenas o 
HPV-38 foi 
investigado 

A média de células 
p53(+) em tumores 
HPV(+) foi maior do 
que naqueles HPV(-) e 
nos normais. 

Kojima et al. 2002 

 HIS-EBER1 
IHQ 

EBV 
LMP1 
EBNA2 

46/95(48,4%) 
46/95(48,4%) 
46/95(48,4%) 

Tumoral Subtipos A 
and B 

A freqüência de EBV 
foi mais elevada nos 
casos de Okinawa 36/54 
(66,6%) 

Higa et al. 2002 

 HIS-tiramida 
PCR 
PCR in situ 
HIS-EBER1 
PCR 

HPV 
 
EBV 

52/102(50,9%) 
58/102(56,8%) 
16/102(15,6%) 
13/16 (81,2%) 
62/102(60,7%) 

Tumoral 
 
Tumoral e 
linfócitos 

HPV-6,11, 16, 
18 

A prevalência de HPV 
foi mais elevada na 
amostra de Okinawa 
47/60 (78,3%) com HIS 
e PCR demonstrando os 
mesmos resultados 

Tsuhako et 
al. 

2000 

 PCR Southern b 
HIS EBER1 
IHQ 

EBV 
 
LMP1 

7/46(15,2%) 
0/46(0%) 
6/7(85,7%) 

− 
− 
Tumoral 

− Todos os tumores 
PCR(+) eram bem 
diferenciados 
HIS foi aplicado em 
espécimes congelados e 
parafinados 

Kobayashi 
et al. 

1999 

 PCR EBV 29/45(64,4%) − − Todos pacientes foram 
previamente submetidos 
à radioterapia 

Maeda et al. 1998 

 PCR 
HIS DNA 

EBV 0/36(0%) 
0/36(0%) 

− − − Mizugaki et 
al. 

1998 

 PCR 
HIS-DNA 
HIS-EBER1 
IHQ 

EBV 
 
 
LMP1 

19/36(52,8%) 
10/19(53%) 
10/19(53%) 
0/10(0%) 

− 
Tumoral 

− − Horiuchi et 
al. 

1995 

 PCR in situ 
PCR dot blot 
IHQ 

HPV 
 
p53 

11/33 (33,3%) 
24/77 (31,1%) 
6/26 (23%) 

Tumoral HPV-16, 18 Não houve diferença na 
expressão de p53 entre 
os grupos HPV(+) e 
HPV(-) 

Shindoh et 
al. 

1995 

Tailândia  HIS EBER 
IHQ 

EBV 
p53 

0/24(0%) 
15/24(62,5) 

Tumoral − − Iamaroon et 
al. 

2004 

Taiwan PCR in situ  HPV 3/27 (11,1%) Tumoral HPV-11, 16, 
18 

− Chen et al. 2002 

Índia PCR 
Nested PCR 

HPV 
EBV 

15/62(24%) 
18/62(29%) 

− HPV-16, 18 8 casos com HPV e 
EBV concomitante 

Jalouli et al. 2010 
a 

 PCR Southern 
blot 

EBV 25/103(25%) − − − D’Costa 1998 

China e 
Japão 

HIS-tiramida 
PCR in situ 

HPV 0/20 (0%) 
20/20 (100%) 

Tumoral − Todos os 20 casos eram 
bem diferenciados 

Uobe et al. 2001 

China PCR 
HIS RNAm 

HPV 
hTRT 

35/38(92,1%) 
31/35 (88,5%) 

− 
Tumoral 

HPV-16 − Patiman, 
Zhang e Cao 

2001 

 PCR southern b EBV 10/20(50%) − − 3/10 casos EBV(+) 
foram detectados em 
esfregaços de tecido não 
afetado 

Mao e Smith 1993 

Coréia do 
Sul 

PCR BMLF1 
PCR BNRF1 
PCR BamHI W 

EBV 6/16(37,5%) 
5/16(31,2%) 
1/16(6,2%) 

− − − Jang et al. 2001 

África do 
Sul 

HIS-tiramida 
HIS 
Realtime PCR 

HPV 0/59(0%) 
059(0%) 
7/59(11,8%) 

− HPV-18 − Boy et al. 2006 

 PCR BamHIW EBV 22/90(24%) − − − Van 
Heerden et 
al. 

1995 

 HIS radioativa  
IHQ 

HPV 0/66 (0%) 
0/66 (0%) 

− − Um caso com marcação 
em epitélio não 
neoplásico 

Van 
Rensburb et 
al. 

1995 
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         Tabela 4: Associação do HPV e EBV com carcinomas orais. (continuação)  

País Técnicas Alvo Casos positivos 
(em OSCC) 

Tipo celular 
marcado 

Genótipos Observações Referências Ano 

Sudão PCR 
Nested PCR 

HPV 
EBV 

54/217(24,8%) 
69/217(31,7%) 

− − − Jalouli et al. 2010 
b 

Egito IHQ LMP1 
TopoIIα 

18/22(81,8%) 
22/22(100%) 

Tumoral − Marcação nuclear e 
citoplasmática para 
LMP1 

Shamaa et 
al. 

2008 

Inglaterra HIS DNA EBV 0/20(0%) − − − Talacko et 
al. 

1991 

Finlândia HIS 
PCR 

HPV 1/40(2,5%) 
11/40(27,5%) 

Tumoral HPV-6, 16, 18 DNA de HPV não foi 
encontrado em 
espécimes derivados de 
margens livres de tumor 

Chang et al. 1990 

 HIS radioativa  
 

HPV 6/51 (11,8%) Tumoral HPV-16, 18 − Syrjänen et 
al. 

1988 

Itália DNA sequencing 
HIS 

HPV 
 

7/64(10.9%) 
2/64(3.1%) 

 
Tumor cells 

HPV-6, 16, 
31, 44, 53, 56, 
70 

− Pannone et 
al. 

2012 

 HIS-tiramida 
Nested PCR 
IHQ 

HPV 
 
p16 
p53 

3/11 (27,2%) 
3/11 (27,2%) 
6/11 (54,5%) 
9/11(81,8%) 

Tumoral − Apenas não-fumantes e 
não-etilistas 

Angiero et 
al. 

2010 

 HIS HPV 9/15(60%) Tumoral HPV-6/11, 
16/18, 
31/33/35 

Apenas carcinomas in 

situ e precoces 
Mignogna et 
al. 

1997 

Espanha Nested PCR EBV 6/15(40%) − − Um caso EBV(+) era 
carcinoma verrucoso 

Bagan et al. 2008 

 PCR 
HIS-EBER 
IHQ 

EBV 
 
LMP1 

15/78(19,2%) 
0/78(0%) 
12/14(85,7%) 

Tumoral e 
linfócitos 

− Marcação de membrana 
e/ou citoplasmática para 
LMP1 

Gonzalez-
Moles et al. 

2002 

 HIS HPV 10/27(37%) Tumoral − HPV mais frequente em 
tumores bem 
diferenciados 

Gonzalez-
Moles et al. 

1994 

Alemanha HIS EBERs 
HIS BamHIW 
PCR 
IHQ 

EBV 
 
 
EBNA1 

0/63(0%) 
0/63(0%) 
11/63(17,4%) 
0/63(0%) 

− − Apenas tumores de 
língua 

Frangou, 
Buettner e 
Niedobitek 

2005 

 HIS HPV 7/12 (58,3%) Tumoral HPV-6, 11, 
16, 18 

Apenas pacientes não-
fumantes e não-etilistas 
com tumores de língua 
T2N0M0 

Hönig 1992 

Hungria PCR 
IHQ 

EBV 
LMP1 

48/65(73,8%) 
0/48(0%) 

− − A frequência de EBV 
foi maior no tecido 
tumoral do que na 
mucosa sadia 

Kis et al. 2009 

 PCR 
IHQ 
 

HPV 
p16 
p53 
pRb 

33/79(41,7%) 
13/79(16,4%) 
45/79(56,9%) 
63/79(79,7%) 

− 
Tumoral 

HPV-16 − Nemes et al. 2006 

República 
Checa 
 

HIS-tiramida 
PCR 
IHQ 

HPV 
 
p16 

6/24 (25%) 
3/24 (13%) 
7/24 (29%) 

Tumoral HPV-16 Apenas não-fumantes e 
não-etilistas 
Tumores de lábio não 
foram incluídos 

Laco et al. 2011 

Holanda HIS-tiramida 
PCR 

HPV 0/7 (0%) 
0/7 (0%) 

− − Apenas não-fumantes e 
não-etilistas com 
tumores de língua 

Siebers et al. 2008 

 HIS EBER1,2 
HIS radioativa 
RT PCR 
IHQ 

EBV 
 
 
LMP1 
EBNA1 
ZEBRA 

0/11(0%) 
2/6(33,3%) 
0/10(0%) 
0/11(0%) 
0/9(0%) 
0/11(0%) 

Apenas em 
linfócitos 

− Apenas espécimes 
congelados 

Cruz et al, 2000 

 PCR-BamHIW 
PCR-BNLF1 

EBV 36/36(100%) 
18/36(50%) 

− − − Cruz et al. 1997 
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         Tabela 4: Associação do HPV e EBV com carcinomas orais. (continuação) 

País Técnicas Alvo Casos positivos 
(em OSCC) 

Tipo celular 
marcado 

Genótipos Observações Referências Ano 

Suécia PCR EBV 11/29(37,9%) − − − Sand et al. 2002 

Sérvia PCR 
dPCR 
SSCP 

HPV 
c-myc 
p53 

6/60(10%) 
21/60(35%) 
36/60(60%) 

− HPV16 − Popovic et 
al. 

2010 

EUA PCR 
IHQ 

HPV 
p16 
p53 

4/26(15,3%) 
15/29(51,7%) 
27/29(93,1%) 

 
Tumoral 

− − Greer et al. 2008 

 QPCR 
HIS 

EBV 
 

2/113(1,7%) 
0/12(0%) 

− − 22/113 casos mostraram 
traços de EBV (<0,01 
cópias/genoma celular) 
 

Goldenberg 
et al. 

2004 

 HIS HPV 2/36(5,5%) Epitélio não 
neoplásico 

HPV6/11, 
16/18 

Pacientes fumantes e 
etilistas 

Abdelsayed 1991 

 HIS 
PCR 

HPV 1/10 (10%) 
1/10 (10%) 

Tumoral HPV-16/18 − Shroyer e 
Greer 

1991 

 HIS HPV 0/17 (0%) − − − Young and 
Min 

1991 

 
 
 

HIS HPV 0/20 (0%) − − Cinco carcinomas in situ 
foram incluídos 

Zeuss et al. 1991 

 HIS HPV 3/50 (6%) Tumoral HPV-16, 18, 
33 

− Greer, 
Eversole e 
Crosby 

1990 

EUA 
Venezuela 

HIS 
PCR in situ 

HPV 0/30 (0%) 
20/30 (66,7%) 

Tumoral HPV-16, 18 − Miller et al. 1994 

Brasil PCR dot blot 
IHQ 

HPV 
p53 
Bcl-2 

26/88(29.5%) 
26/43(60.4%) 
17/43(39.5%) 

− HPV-16, 18 − Oliveira et 
al. 

2009 

 HIS-tiramida HPV 3/10 (30%) Tumoral HPV-16/18, 
31/33 

− Acay et al. 2008 

 PCR dot blot 
IHQ 

HPV 
pRb 
p21 

11/33(33.3%) 
24/33(72.7) 
12/33(36.3%) 

− HPV-16, 18 − Soares et al. 2008 

 HIS-tiramida HPV 2/12 (16,6%) Tumoral HPV-16/18 Casos HPV-positivos 
compatíveis com 
carcinoma in situ  

Soares et al. 2002 

 PCR HPV 0/40 (0%) − − − Rivero and 
Nunes 

2006 

Argentina HIS HPV 8/33(24,2%) Tumoral − Cinco casos HPV(+) 
eram carcinomas 
verrucosos 

Bustos et al. 1999 

HIS, hibridação in situ convencional; HIS-tiramida, hibridação in situ com sistema de amplificação de sinal 
baseado em biotinil-tiramida; HIS radioativa, HIS usando sondas marcadas com isótopos radioativos; IHQ, 
imuno-histoquímica; QPCR, PCR quantitativo; PCR in situ, PCR seguida de hibridação in situ ambos realizados 
em lâmina. 
 

 Embora a presença do HPV em uma parcela de carcinomas orais já tenha sido 

comprovada, como exposto acima, a detecção viral tão somente não prova a relação causal 

deste agente com a referida neoplasia. Para Feller et al. (2010) é preciso haver a evidência de 

que um significativo número de indivíduos portando HPV na mucosa oral desenvolva o 

carcinoma em um determinado período, como constatado em casos de carcinomas escamosos 

da cérvice uterina. Aliado a isso, a presença de genótipos de alto risco com expressão 

confirmada das oncoproteínas E6 e E7 nas células malignas, tanto no sítio primário como em 
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suas metástases, e a monoclonalidade viral. De mais a mais, apesar da existência de número 

substancial de cópias de DNA viral (carga viral) no tecido neoplásico também suscitar um 

envolvimento do agente microbiano, os autores alertam que este achado não é uma predição 

confiável da progressão neoplásica induzida pelo HPV, considerando que a quantificação não 

permite distinguir entre uma infecção de muitas células contendo poucas cópias de DNA viral 

por célula e uma infecção de poucas células com elevada quantidade de cópias virais por 

células, ou ainda, entre uma infecção de longa data e uma recente. Quanto a constatação da 

integração viral ao genoma hospedeiro, os mesmos comentam que embora tal evento seja um 

forte indicador do papel oncogênico viral, a presença de alta carga viral acompanhada de ativa 

expressão de RNAm de E6 e E7 de alto risco pode ocorrer, por exemplo, em células malignas 

de carcinoma escamoso da orofaringe durante a forma epissomal. 

 Embora as mucosas da cavidade oral e da cérvice uterina compartilhem similaridades 

histológicas, diferenças significativas são observadas no que se refere ao desenvolvimento 

neoplásico. A mucosa oral, por exemplo, está mais exposta a uma série de carcinógenos como 

álcool, tabaco, bétel, que exercem papel importante na etiologia das neoplasias orais, 

enquanto na cérvice uterina o HPV parece ser o principal fator desencadeador, com cerca de 

90% de associação. Com relação ao HPV em carcinomas escamosos orais, outras diferenças 

têm sido observadas, entre elas a infrequência de integração viral e de isolamento dos 

genótipos 31, 33 e 35, características comumente observadas em carcinomas cervicais, e a 

prevalência relativamente mais baixa nos carcinomas orais. Estes exemplos ilustram as 

diferenças nos mecanismos de oncogênese entre estes dois sítios corporais, de modo que, deve 

ser considerada a possibilidade dos HPVs apresentarem um comportamento distinto na 

mucosa oral e, mesmo assim, desempenhar um papel no processo neoplásico (MILLER e 

WHITE, 1996; FELLER et al., 2010). 

 Demais aspectos que influenciam na elucidação do real envolvimento do HPV na 

carcinogênese oral incluem sua detecção em amostras de mucosa normal, leucoplasia benigna 

e neoplasia intra-epitelial, com prevalências significativas de 13,5%, 14,8% e 27%, 

respectivamente, segundo a meta-análise realizada por Miller e White (1996), ainda mais 

intrigante, é o isolamento de genótipos de alto risco nas referidas amostras. Também, a 

escassez de casos de carcinoma oral cujo HPV apresenta-se como único fator de risco 

conhecido, isto é, sem incluir tabagismo e/ou etilismo, o que permitiria uma análise mais 

apurada da ação viral isolada. Em geral, este grupo de pacientes, quando observado, 

representa uma pequena parte, em torno de 7,3% das amostras estudas (MILLER e WHITE, 
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1996). A carência de estudos avaliando a expressão de oncoproteínas virais e seus efeitos em 

lesões orais também dificulta a compreensão do comportamento viral in loco.  

 Castro e Bussoloti Filho (2006) destacam também o fato do vírus ser detectado apenas 

em uma parcela de células tumorais quando se utiliza técnicas de localização celular, bem 

como, a baixa carga viral geralmente verificada. Estes dois achados somados a presença de 

HPV em amostras de mucosa oral normal e pré-neoplásica podem sugerir que estes vírus 

sejam apenas meros passageiros na cavidade oral, por outro lado, não se pode descartar a 

possibilidade de uma perda progressiva de cópias de genoma viral após o estabelecimento da 

neoplasia, um mecanismo denominado “hit and run”, dessa forma, o HPV poderia 

desempenhar um papel importante no desenvolvimento tumoral que seria subestimado devido 

à perda de cópias virais ao longo do processo, com consequente falha das técnicas de detecção 

(MILLER e WHITE, 1996; FELLER et al., 2010). 

 Os achados que corroboram a participação do HPV no desenvolvimento de 

carcinomas escamosos orais incluem a detecção predominante de genótipos de alto-risco 

(HPV-16/18), a elevação da prevalência de HPV em displasia e carcinomas escamosos em 

comparação com a mucosa normal, especialmente quanto aos genótipos de alto-risco, 

indicando o HPV como fator de risco independente para o referido tipo neoplásico (CASTRO 

e BUSSOLOTI FILHO, 2006). Correspondência em torno de 76% entre genótipos 

identificados em sítios tumorais primários e linfonodos metastáticos (MILLER e WHITE, 

1996). Ademais, Lind et al. (1986) relataram que 7 de 13 casos de leucoplasias HPV(+) 

progrediram para carcinoma oral dentro de um período de 10 anos, contudo, os genótipos não 

foram reportados. Não obstante, estudos mostram que queratinócitos orais humanos 

expressando E6 e E7 de HPV-16 tornam-se imortais, assim como demonstrado previamente 

em outras linhagens de queratinócitos (HA e CALIFANO, 2004). 

 Sobre alguns dos dados colidentes os autores arrematam comentando, por exemplo, 

que não há certeza quanto à necessidade de integração viral na cavidade oral para ativação da 

oncogênese viral (HA e CALIFANO, 2004). Já o isolamento de HPV, sobretudo de alto-risco, 

em mucosa oral não tumoral pode estar relacionado ao período de latência do vírus no tecido. 

Infecções subclínicas da mucosa oral e orofaríngea por HPV não são incomuns, sendo 

possível que estes sítios funcionem como reservatórios nos quais os vírus permaneçam 

quiescentes e, posteriormente, quando ativados estes vírus possam desempenhar um papel no 

desenvolvimento de carcinomas nestes locais (FELLER et al., 2010). Além disso, a presença 

viral não indica necessariamente produção viral ativa como demonstrado em estudos com 
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casos de carcinoma escamoso de cabeça e pescoço HPV(+), nos quais menos da metade dos 

casos (9 de 20) apresentaram RNAm de E6 (HA e CALIFANO, 2004). 

 De acordo com Miller e White (1996), com base nas várias evidências até então 

observadas o envolvimento do HPV no processo neoplásico é evidente e alertam quanto à 

possibilidade de alguns genótipos ainda não terem sido identificados em lesões orais, o que 

explicaria a prevalência relativamente mais baixa. Concluem que se o HPV fosse transitório, 

pelo menos uma das seguintes características deveria ser verificada: 1) prevalência similar de 

HPV entre amostras de tumor e mucosa normal, incluindo espécimes não tumorais obtidos de 

sítios distantes das lesões em pacientes acometidos por carcinoma escamoso; 2) diferença na 

prevalência viral em amostras de biópsias e em linhagens celulares de carcinoma escamoso 

oral, devido ao provável potencial para seletividade de células HPV-negativas durante a 

cultura; e 3) prevalência indiferente dos genótipos de alto e baixo risco em amostra de câncer 

oral. Contudo, tais características não foram verificadas nas análises retrospectivas. 

 

1.3. Vírus Epstein-Barr (EBV) 

1.3.1. Histórico 

 

 Durante muito tempo a participação dos vírus no desenvolvimento de neoplasias não 

era aceita. No início do século XX, alguns pesquisadores começaram a sugerir a possibilidade 

de agentes virais estarem envolvidos no surgimento de tumores, o que gerou muita polêmica 

na comunidade científica da época, pois implicava na possibilidade de transmissão do agente 

causador da doença (EPSTEIN, 2001).  Em um dos primeiros e mais significativos estudos, 

Ellermann e Bang (1908) estudando leucemia de galinhas, perceberam que podiam induzir o 

desenvolvimento da doença em animais sadios através da inoculação de um filtrado cell-free 

obtido das células tumorais. Contudo, seus achados não foram vistos com muito interesse na 

época. Nos anos que se seguiram, diversos autores realizaram pesquisas sob a participação de 

vírus em neoplasias de vários animais. Alguns desses autores receberam duras críticas da 

comunidade científica. Mas, por volta da década de 1950, novos estudos confirmaram os 

achados prévios, que até então não eram aceitos, derrubando um dogma ao confirmar que os 

vírus exerciam papel no desenvolvimento de neoplasias (EPSTEIN, 2001). 

 Foi em meio a este contexto que, Epstein et al. (1964), utilizando métodos não 

convencionais para a época, cultivaram linhagens de linfoma de Burkitt in vitro, em seguida, 

utilizaram microscopia eletrônica através da qual foi possível observar a presença de 
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partículas virais, semelhantes aos membros da família Herpesvirus, sendo posteriormente 

chamado de vírus Epstein-Barr (EBV) em homenagem aos seus descobridores. Inicialmente, 

os pesquisadores da época não deram muita atenção para tal achado, primeiramente, pela 

dificuldade de se cultivar com êxito linhagens linfóides e, segundo, que a microscopia 

eletrônica era uma técnica recente, ainda pouco compreendida e limitada a alguns 

laboratórios. 

 Pouco tempo após a demonstração da associação do EBV com o linfoma de Burkitt, 

vários laboratórios conduziram estudos com o referido vírus. Em 1967, no laboratório de 

Werner e Brigitte Henle na Filadélfia-EUA, durante análises de soros de pacientes para 

rastreamento de anticorpos contra o EBV, visando identificar novas doenças associadas, uma 

das técnicas constatou após o desenvolvimento de mononucleose infecciosa (MI), que seu 

soro antes usado como controle negativo, havia se tornado positivo para anticorpos contra o 

EBV (EPSTEIN, 2001). Com base nesse evento, Henle et al. (1968) desenvolveram um 

estudo utilizando o banco de soros da Universidade de Yale e logo verificaram que todos 

pacientes com história de mononucleose infecciosa apresentavam elevados títulos de 

anticorpos contra o vírus, sugerindo assim, uma relação causal do EBV com a referida 

afecção. Essa relação foi confirmada pelo estudo de Evans et al. (1968). Ademais, todos os 

pacientes com linfoma de Burkitt estudados por Henle et al. (1968), também apresentaram 

elevados títulos de anticorpos. 

 Em 1966, MacMahon já sugeria que a Doença de Hodgkin (DH) deveria ser causada 

por algum agente infeccioso. Contudo, foi Levine et al. (1971) que relataram as primeiras 

evidências do envolvimento do EBV no desenvolvimento da DH ao constatar elevados títulos 

de anticorpos contra antígenos do EBV em pacientes com esse tipo de linfoma. 

 A primeira sugestão de que o EBV pudesse estar envolvido com a tumorigênese do 

carcinoma de nasofaringe (CNF) provém do estudo de Old et al. (1966), que observaram 

casualmente elevados títulos de anticorpos contra o EBV em soros de pacientes com CNF. 

Em 1970, Zur Hausen et al. reforçaram essa hipótese ao demonstrarem a presença do genoma 

viral em amostras de CNF. Mas, apenas em 1973 foi relatada a presença do EBV 

especificamente em células epiteliais de CNF (WOLF et al., 1973). Desde então, diversos 

estudos foram realizados reforçando cada vez mais o papel do EBV no surgimento desse tipo 

de tumor. 

 Em 1973, Reedman e Klein (1973) demonstraram em células infectadas pelo EBV o 

antígeno nuclear do EBV (EBNA), sendo esta a primeira proteína do EBV associada com o 

desenvolvimento de neoplasias. Logo, alguns estudos relataram a presença do EBNA em 
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desordens linfoproliferativas em pacientes imunossuprimidos. Durante a década de 1980, com 

o surgimento de novas terapias imunossupressoras destinadas a pacientes transplantados e o 

aumento de casos da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), os casos de doenças 

linfoproliferativas associadas ao EBV também aumentaram (OKANO, 2000). 

 Os avanços das técnicas imunológicas e moleculares de detecção viral têm 

possibilitado compreender melhor o papel do EBV em diversas doenças associadas, assim 

como, verificar novas associações. Atualmente, sabe-se que o EBV também é verificado em 

linfomas de células T, linfomas/leucemias de células NK (do inglês, Natural killers), 

leucoplasia pilosa, adenocarcinoma gástrico e carcinoma oral. Ademais, vários autores têm 

demonstrado a presença do genoma viral em diversos tipos de tumores sólidos, como revisado 

por Lima e Rabenhorst (2006). 

 

1.3.2. Características do Vírus Epstein-Barr 

 

 O EBV é um membro da subfamília gama-Herpesvirus, sendo protótipo do gênero 

Lymphocryptovirus (KIEFF, 2001). Mede aproximadamente 150nm de diâmetro, 

apresentando um cerne constituído de DNA linear de fita dupla com cerca de 172Kpb, 

circundado por um capsídeo icosadeltaédrico formado por 162 capsômeros e revestido por um 

envoltório glicoprotéico (HSIEH et al, 1999). Existem dois subtipos virais chamados de tipo 1 

e 2, diferindo em apenas poucos genes (KIEFF, 2001). 

 O genoma do EBV foi delimitado em regiões estabelecidas com base na posição dos 

fragmentos no mapa de restrição da endonuclease BamHI (Bacillus amyloliquefaciens H), 

nomeados em ordem alfabética de acordo com o tamanho, sendo o fragmento BamHI A o 

maior entre eles (ARRAND  et al., 1981). Foi verificado que o genoma viral apresenta regiões 

de repetição, cuja função ainda não está esclarecida. Ambas as extremidades da forma linear 

do genoma viral apresentam uma sequência de repetição de 500pb cada, denominada 

repetição terminal (TR), onde ocorre a ligação das extremidades durante o processo de 

circularização no interior das células infectadas (Figura 7). O EBV apresenta também quatro 

sequências de repetição interna (IR1-4), de 3Kpb cada. Foi demonstrado, posteriormente, que 

na região BamHI C do genoma viral está localizada uma sequência denominada OriP 

(Origem da Replicação Plasmidial) (KIEFF, 2001) Essa região contém dois elementos 

chamados de: FR (do inglês, Family of Repeats), que inclui 20 repetições de 30pb em 

sequência; e DS (do inglês, Dyad Symmetry), constituído de 4 repetições (AMBINDER et al., 

1991). 
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FIGURA 7 - Representação esquemática do genoma do Vírus Epstein-Barr (EBV). As regiões do genoma, 

determinadas pelo ponto de restrição da enzima BamHI, são representadas pelas letras dispostas no interior do 

círculo. A origem da replicação plasmidial (OriP) é demonstrada em amarelo. A sequência de repetição terminal 

(TR) é demonstrada em azul. A seta cor-de-rosa representa o longo transcrito produzido a partir do promotor Cp 

ou Wp durante a latência tipo III, que é submetido a diversos splices para codificar todos os EBNAs. A seta azul 

representa o transcrito do EBNA1, produzido a partir do promotor Qp durante as latências I e II. As demais setas 

coloridas representam o sentido e a origem da transcrição dos genes latentes do EBV. Adaptado de Osato e Imai 

(1996) e de Murray e Young (2001). 

 

 O EBV é amplamente distribuído no mundo, sendo estimado que mais de 90% da 

população adulta esteja infectada e que a maioria destes indivíduos transmita 

intermitentemente o vírus. A transmissão é mediada através da saliva, principalmente através 

de beijos e perdigotos. Inicialmente, o EBV infecta células epiteliais da orofaringe, 

nasofaringe e glândulas salivares, penetrando nestas células (por receptores não identificados) 

e sendo replicado (TSUCHIYA, 2002). Posteriormente, os vírus disseminam-se para tecidos 

linfóides subjacentes infectando linfócitos B, que representam o principal reservatório viral. 

Alguns autores sugerem que, durante a infecção primária, os vírus presentes na saliva podem 

também penetrar nas criptas de estruturas linfoepiteliais, tais como as tonsilas, atravessando 

uma fina camada superficial de células epiteliais para alcançar diretamente os linfócitos 

subjacentes (THORLEY-LAWSON, 2001).  
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 Nos linfócitos, a penetração é viabilizada pela fusão do envoltório com a membrana 

celular, mediada pela ligação da gp350/220 ao receptor CD21 (ou CR2) do componente C3d 

do sistema complemento, auxiliada pelas glicoproteínas gp25 (gpL), gp 42/38 e gp 85 (gpH), 

que formam um complexo e se ligam à MHC-II (molécula de histocompatibilidade de classe 

II), que atua como co-receptor na entrada do vírus (DOLCETTI e MASUCCI, 2003). No 

citoplasma, o capsídeo é desnudado e o genoma viral, antes linear, torna-se imediatamente 

circular, sendo então transportado para o núcleo onde permanece sob a forma de DNA 

epissomal extracromossômico (KIEFF, 2001; HSIEH et al, 1999). 

 No estado epissomal o vírus é descrito como latente, sendo replicado apenas durante a 

mitose da célula hospedeira. Apesar de seu genoma poder codificar cerca de 100 genes, pode-

se verificar a expressão de até 12 genes durante a latência, dependendo do tipo celular ou 

estado imunológico do hospedeiro. Os produtos desses genes latentes incluem: seis proteínas 

conhecidas como antígenos nucleares do EBV (do inglês, Epstein-Barr Virus Nuclear 

Antigen), EBNA-1, 2, 3A, 3B (EBNA4), 3C (EBNA6) e LP (do inglês, Leader Protein, 

também conhecida como EBNA5); três proteínas latentes de membrana (do inglês, Latent 

Membrane Protein), LMP-1, LMP-2A e LMP-2B; duas pequenas moléculas de RNA, EBER-

1 e 2 (do inglês, Epstein-Barr Virus Encoded small RNA); transcritos com múltiplos splices 

da região BamHI A do genoma viral, BARF0 (do inglês, BamHI A Right-ward Open Reading 

Frame) e BARF1 (AMBINDER, 1994). Sabe-se que linfócitos B primários infectados pelo 

EBV in vitro tornam-se imortalizados, assumindo um fenótipo denominado de linhagem 

celular linfoblastóide (LCL), com potencial proliferativo ilimitado. Importante notar que essa 

linhagem expressa os 12 genes latentes (padrão completo de expressão). Esse padrão também 

é verificado na doença linfoproliferativa pós-transplante (DLPT) em pacientes 

imunossuprimidos, apontando para a importância da vigilância imunológica no controle dos 

efeitos oncogênicos do EBV. 

 Da observação de que os genes latentes virais não são expressos concomitantemente 

nas diversas células de tecidos ou linhagens tumorais EBV-positivas, foi proposta a existência 

de quatro tipos de latência com padrões distintos de expressão, descritos na tabela 5. Além 

dos padrões já estabelecidos, um novo vem sendo proposto por Sugawara et al. (1999) que, 

estudando carcinoma hepatocelular, demonstraram a expressão de EBNA1 e ausência de 

EBERs, sugerindo a possibilidade do EBV estabelecer uma infecção latente com padrão de 

latência distinto de todos já conhecidos, em razão da ausência de EBERs. 
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Tabela 5:Expressão de genes latentes do EBV quanto aos tipos de latência e tecido associado. 

TIPO DE 
LATÊNCIA 

TECIDO ASSOCIADO 
GENES EXPRESSOS PELO EBV 

EBNA-1 -2 -3A -3B -3C LP LMP1 LMP2A LMP2B EBERs BARF0 BARF1 

I Linfoma de Burkitt + − − − − − − − − + + − 

 Carcinoma Gástrico + − − − − − − +/− − + + + 

II Carcinoma de Nasofaringe + − − − − − + + + + + + 

 DH; Linfoma de células T + − − − − − + + + + + − 

III DLPT; Linfoma-AIDS*  + + + + + + + + + + + − 

IV Linf. B circulantes**  +/− − − − − − − + − +   

Outros Hepatocarcinoma + − − − − − − − − − +  

 Câncer de Mama +      −   +/−   

 Leiomiossarcoma***  +     −   +   

 CCEO − +     +   +   

*Linfoma não-Hodgkin associado a AIDS 

**Linfócitos B circulantes de indivíduos sadios portadores 

***Leiomiossarcoma em indivíduos imunocomprometidos 

DH, Doença de Hodgkin 

DLPT, Doença Linfoproliferativa Pós-transplante 

CCEO, Carcinoma de célula escamosa oral 

 

 Nas células epiteliais durante a infecção primária, onde o EBV é replicado 

intensamente (ciclo lítico), é possível observar a expressão de proteínas líticas virais 

(CALLAN, 2004). Enquanto que nos linfócitos B inicialmente infectados, o EBV desenvolve 

uma infecção latente com padrão completo de expressão, característico da latência do tipo III. 

Algumas destas células B são capazes de migrar a partir do local primário de infecção, 

podendo ser detectadas no sangue periférico. No entanto, após o controle da infecção inicial, 

promovido principalmente por linfócitos T CD8+, o número de linfócitos B infectados reduz 

significativamente, da razão de cerca de 10.000 células para uma célula infectada por 

1.000.000 de linfócitos B circulantes (OHGA et al., 2002). Também é possível verificar uma 

mudança no padrão de expressão de proteínas latentes, assumindo o padrão de latência tipo 

IV, caracterizado por uma mínima expressão de genes latentes, o que possivelmente contribui 

para o escape do sistema imune (HSIEH et al, 1999). 

 Os estímulos responsáveis por desencadear o ciclo lítico do vírus ainda não estão 

esclarecidos. Durantes esse ciclo, as primeiras proteínas a serem observadas, denominadas 

como proteínas precoces imediatas, são codificadas pelos seguintes genes: BZLF1 (também 

conhecida como ZEBRA) e BRLF1 (GULLEY, 2001). A proteína codificada pelo BZLF1 

pode regular negativamente o promotor Cp e, consequentemente, a expressão de EBNAs, 
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favorecendo a transição do estado latente para o lítico. Os produtos dos dois referidos genes 

regulam a expressão dos genes precoces BHLF1 e BSMLF1, que estão associados à 

transativação de outros genes precoces. Quanto aos demais genes precoces, a maioria está 

relacionada com a replicação do DNA, incluindo a DNA polimerase viral (BALF5), uma 

proteína de ligação a DNA (BALF2), timidina quinase (BXLF1), uma exonuclease alcalina 

(BGLF5) e ribonucleotídeo redutase (BORF2 e BaRF1) (AMBINDER e MANN, 1994; 

KIEFF, 2001). Posteriormente, verifica-se a expressão de genes tardios, que consistem 

principalmente de proteínas estruturais do vírus ou proteínas envolvidas na penetração celular 

e formação do envelope, tais como as glicoproteínas gp350/220 (BLLF1), gp110 (BALF4), 

gp85 (BXLF2), gp55/80 (BILF2), gp42 (BDLF3) (KIEFF, 2001). 

 Importante mencionar que a proteína codificada pelo gene BHRF1 apresenta 

homologia com a proteína celular Bcl-2 (KHAN et al, 1993), enquanto que, o produto do 

gene BCRF1 apresenta homologia com a interleucina-10 (IL-10), citocina que atua 

suprimindo a resposta imune do hospedeiro (AMBINDER e MANN, 1994; HSIEH et al, 

1999). 

 

1.3.3. Papel dos Expressos Latentes do EBV 

 

 Atualmente, de acordo com a International Agency from Research on Cancer o EBV é 

classificado como um agente carcinógeno do grupo I (IARC, 1997). Contudo, os mecanismos 

oncogênicos empregados pelo EBV ainda não estão totalmente elucidados. Tem sido sugerido 

que os efeitos tumorigênicos estejam relacionados com a expressão de seus genes latentes, 

que por sua vez, podem atuar sobre mecanismos de proliferação e morte celular. Estão 

relacionados a seguir, os genes latentes virais conhecidos até o presente momento e seus 

efeitos sobre os mecanismos celulares. 

 

1.3.3.1. EBNA1 

 

 O EBNA1 é uma proteína de ligação a DNA constituída de 641 aminoácidos, que é 

codificada a partir do gene BKRF1, localizado entre os nucleotídeos 107567-110176 do 

genoma viral (KIEFF, 2001). O EBNA1 é expresso nos três primeiros tipos de latência, 

indicando a sua importância na infecção latente. Nas latências tipo I e II o gene do EBNA1 é 

transcrito a partir do promotor Qp (figura 7), resultando na formação de uma cadeia de 2,3 
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Kpb, enquanto que na latência tipo III, pode ser transcrito a partir dos promotores Wp e Cp, 

produzindo transcritos de 3,4 e 3,6 Kpb, respectivamente. Na latência tipo III, todos os 

EBNAs são gerados a partir de um único e longo transcrito primário que sofre diversos 

splices. Foi demonstrado que outro promotor, denominado Fp, pode controlar a expressão do 

EBNA1 em células de Linfoma de Burkitt que expressam transcritos líticos (KNECHT et al., 

1997). 

 O EBNA1 tem demonstrado ser essencial na segregação do genoma viral durante a 

divisão das células hospedeiras, promovendo a manutenção do mesmo nas células-filhas 

(KNECHT et al., 1997; YOUNG, DAWSON e ELIOPOULOS, 2000; MURRAY e YOUNG, 

2001; RAAB-TRAUB, 2002; DOLCETTI e MASUCCI, 2003). Esse processo é mediado 

através da ligação desta proteína à região oriP, localizada no fragmento BamHI-C do genoma 

viral (LEIGHT e SUGDEN, 2000). Alguns autores relatam que a ligação do EBNA1 à 

sequência FR da região oriP promove a ativação de vários promotores, dentre eles o Cp 

(AMBINDER et al., 1991; KNECHT et al., 1997). Pode ainda ligar-se a duas regiões a 

jusante do promotor Qp, a partir do qual é transcrito nos dois primeiros tipos de latência, 

regulando negativamente sua própria expressão (YOUNG, DAWSON e ELIOPOULOS, 

2000). A ligação da proteína ao DNA ocorre através do domínio carboxi-terminal 

(aminoácidos 459-487) a uma sequência consenso palindrômica: TAGCATATGCTA 

(AMBINDER et al., 1990). Adicionalmente, o EBNA1 sofre homodimerização, evento 

necessário para o sucesso da ligação ao DNA (SHAH et al., 1992).  

 A maior parte da região amino-terminal do EBNA1 é composta pela repetição de 

glicina-alanina (GAR). Tem sido demonstrado que essa repetição inibe a degradação 

proteolítica realizada pelos proteossomos, de modo que, os epítopos não são processados e 

apresentados na superfície celular em moléculas de histocompatibilidade humana de classe I 

(MHC-I) (LEVITSKAYA et al., 1995). Esse mecanismo, além de prolongar a meia-vida da 

proteína, pode também contribuir no desenvolvimento de neoplasias, uma vez que as células 

infectadas conseguem evadir-se do sistema imune, particularmente de linfócitos T CD8 

citotóxicos. 

 A principal evidência do papel tumorigênico do EBNA1 decorre do estudo de Wilson 

et al. (1996), que verificaram o desenvolvimento de linfoma de células B em camundongos 

transgênicos expressando EBNA1. Por outro lado, foi demonstrado ser esta proteína capaz de 

suprimir a nível transcricional (por um mecanismo desconhecido) a expressão do oncogene c-

erbB-2 (HER2/neu) (CHUANG et al., 2002). Drotar et al. (2003) relataram que o EBNA1 

pode contribuir na superexpressão de c-myc, particularmente na translocação cromossômica 
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entre o locus do c-myc e o locus da cadeia leve ou pesada de imunoglobulina, favorecendo o 

desenvolvimento de linfoma. EBNA1 também promove instabilidade genômica em linfócitos 

B através da produção de espécies reativas do oxigênio (GRUHNE et al., 2009). Outras 

funções atribuídas ao EBNA1 incluem ligação à RNA e regulação do promotor do gene 

LMP1 (KNECHT et al., 1997; MURRAY e YOUNG, 2001; CHUANG et al., 2002). 

 

1.3.3.2. EBNA2 

 

 O EBNA2 é uma proteína observada no núcleo das células infectadas, que atua como 

fator transcricional de genes virais e celulares. É codificado pelo gene BYRF1 e apresenta-se 

sob duas formas alélicas, EBNA2A e EBNA2B, que distinguem os dois subtipos virais: EBV 

tipo 1 e 2 (RAAB-TRAUB, 2002). O EBNA2A é constituído de 483 aminoácidos, enquanto 

que o EBNA2B contém 455 aminoácidos. Ambas são essenciais para a imortalização de 

linfócitos-B infectados. Contudo, o EBNA2B demonstra uma capacidade reduzida quando 

comparada ao primeiro (RICKINSON et al., 1987). 

 O EBNA2 e o EBNA-LP são as primeiras proteínas virais a serem detectadas na 

infecção de linfócitos-B primários. Juntas, induzem a expressão de ciclina D2, um marcador 

da fase G1 do ciclo celular, promovendo a transição da fase G0 para G1 em linfócitos-B em 

repouso (SINCLAIR et al.,1994). O EBNA2 transativa os genes CD21, CD23 (marcadores de 

ativação linfocítica), c-fgr (codificador de uma proteína-quinase, membro da família src) e o 

proto-oncogene c-myc, um evento que provavelmente contribui para a proliferação de 

linfócitos-B (YOUNG, DAWSON e ELIOPOULOS, 2000; MURRAY e YOUNG, 2001; 

DOLCETTI e MASUCCI, 2003). Não obstante, o EBNA2 também transativa a LMP1, 

LMP2A e se liga ao promotor Cp (KNECHT et al., 1997; RAAB-TRAUB, 2002). Uma das 

evidências mais expressivas da relevância do EBNA2 na transformação celular provém da 

incapacidade da cepa viral P3HR-1, que apresenta deleção do gene do EBNA2 e dos últimos 

dois exons do EBNA-LP, de induzir transformação de linfócitos B in vitro (BAUMFORTH et 

al., 1999). 

 O EBNA2 pode transativar genes através da combinação com um fator transcricional, 

chamado de RBP-Jκ (também conhecido como CBF-1). Este fator está envolvido na via de 

sinalização Notch, relacionada com a determinação do destino celular (CLUDTS e 

FARRELL, 1998), a qual tem sido associada ao desenvolvimento de linfomas de células T em 

humanos (YOUNG, DAWSON e ELIOPOULOS, 2000). Dessa forma, o EBNA2 compartilha 



55 
 

homologia funcional com o componente Notch1 IC, por transativar genes ao se ligar a RBP-

Jκ (DOLCETTI e MASUCCI, 2003). 

 

1.3.3.3. Família EBNA3 

 

 Essa família é constituída por três proteínas: EBNA3A, -3B (também denominada 

EBNA4) e -3C (EBNA6) (ALLDAY e FARREL, 1994; CHU, 1999). Tem sido demonstrado 

que as proteínas EBNA3A e -3C são fundamentais na transformação de linfócitos B in vitro, 

enquanto que a participação do EBNA3B parece ser dispensável (BAUMFORTH et al., 

1999). O EBNA3C pode induzir a expressão de genes virais (LMP1) e celulares (CD21) e 

suprimir o promotor Cp (MURRAY e YOUNG, 2001). Pode também se ligar a pRb (proteína 

do retinoblastoma) liberando os fatores de transcrição E2F, responsáveis pela ativação de 

diversos genes importantes para a progressão do ciclo celular (PARKER et al., 1996). Essa 

mesma região do EBNA3C também interage com as proteínas p27 e MYC, nesta última, 

aumentando a estabilidade e a transativação de seus alvos gênicos (BAJAJ et al., 2008). Yi et 

al. (2009) também demonstraram interação com a p53, levando ao bloqueio de sua atividade 

transcricional e apoptótica. 

 Além da interação entre EBNA3C e pRb, foi verificado que as três proteínas dessa 

família são capazes de se ligar à RBP-Jκ, impedindo sua interação com outras proteínas e o 

DNA, suprimindo assim, a expressão gênica mediada pela via Notch ou através do EBNA2 

(CLUDTS e FARRELL, 1998; YOUNG, DAWSON e ELIOPOULOS, 2000; DOLCETTI e 

MASUCCI, 2003). Dessa forma, as proteínas EBNA2 e a família EBNA3 devem atuar no 

balanço da atividade do RBP-Jκ. Ademais, as proteínas EBNA3 devem promover um 

mecanismo de retroalimentação negativa ao impedir os efeitos mediados pelo EBNA2, ao 

passo que esta última não ativaria o promotor Cp, resultando na inibição da expressão das 

próprias proteínas EBNA3 (CLUDTS e FARRELL, 1998).  

 

1.3.3.4. EBNA-LP 

 

 O EBNA-LP (também conhecido como EBNA5) é codificado pela sequência líder do 

longo transcrito viral que dá origem aos EBNAs, sendo por essa razão denominado LP (do 

inglês, leader protein). O tamanho dessa proteína é variável, dependendo do número de 

repetições do fragmento BamHI-W de cada isolado viral (MURRAY e YOUNG, 2001). Tem 
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sido demonstrado que a sua expressão parece ser prescindível na transformação de células B 

in vitro, sendo, no entanto, importante na proliferação de linhagens celulares linfoblastóides 

(YOUNG, DAWSON e ELIOPOULOS, 2000). Ademais, estudos bioquímicos in vitro 

verificaram que o EBNA-LP liga-se às proteínas pRb e p53. Contudo, diferente de expressos 

de outros vírus, tais como a proteína E1 do adenovírus ou a E6 e E7 dos HPVs, não se 

observam alterações nas vias de sinalização de ambas oncoproteínas celulares (SZEKELY et 

al., 1993). 

 

1.3.3.5. LMP1 

 

 A proteína LMP1 é codificada pelo gene BNLF1, sendo o único dentre os genes 

latentes a ser transcrito no sentido anti-horário de acordo com o mapa de restrição (figura 7). 

É constituída de 386 aminoácidos, apresentando um curto domínio citoplasmático amino-

terminal (23 aminoácidos) e um longo domínio citoplasmático carboxi-terminal (200 

aminoácidos), intercalados por seis domínios transmembranais (YOUNG, DAWSON e 

ELIOPOULOS, 1999). A porção extracelular da LMP1 é insignificante, contudo, o primeiro 

loop da molécula na porção extracelular do primeiro segmento transmembrana contém o 

epítopo reconhecido por células T citotóxicas (KNECHT, 1997). Análises da sequência do 

gene revelaram a ocorrência de uma deleção de 30pb entre os nucleotídeos 168256-168285, 

que codifica uma região próxima à extremidade carboxi-terminal. Tem sido sugerido que as 

cepas que apresentam essa deleção exercem um potencial oncogênico mais elevado. Além 

disso, foi verificado que a deleção ocorre frequentemente em cepas de EBV-1 (CHEN et al., 

1996; KNECHT, 1997; HIGA, 2002; HIGA, 2003). 

 O domínio carboxi-terminal da LMP1 apresenta uma homologia funcional com 

receptores da família do fator de necrose tumoral (TNFR), tal como o CD40, que interagem 

com moléculas transdutoras de sinais chamadas de fatores associados a receptores de TNF 

(TRAF) (NIEDOBITEK, 1999). Esses fatores compreendem uma família de proteínas 

(TRAF1-6) que se ligam em regiões específicas dos TNFR que contenham sequências de 

aminoácidos Prolina-x-Glicina-x-Treonina (PxQxT [x, representa qualquer aminoácido]) 

(THORLEY-LAWSON, 2001). Na LMP1, esses fatores (especialmente o TRAF2) se ligam às 

regiões C-terminal de ativação (CTAR) 1 e 2, as quais contém sequências PxQxT (figura 8). 

Essa ligação determina a ativação do Fator Nuclear-κB (NF-κB), possivelmente através da 

ativação da NIK (NF-κB-inducing kinase) que promove a fosforilação e subsequente 
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degradação proteolítica do inibidor Iκ-Bα, liberando o NF-κB para migrar até o núcleo onde 

atua como fator transcricional (HERRERO et al., 1995; YOUNG, DAWSON e 

ELIOPOULOS, 1999). A região CTAR2 é responsável pela maior parte do NF-κB ativado 

pela LMP1, sendo a CTAR1 responsável por cerca de 20-30% (BAUMFORTH et al., 1999). 

Todavia, a ativação do NF-κB através da CTAR2 é mediada essencialmente pela interação 

com o TRADD (do inglês, TNF-Receptor Associated Death Domain), seguida da interação 

com o TRAF2 (MURRAY e YOUNG, 2001). Normalmente, a proteína TRADD está 

envolvida em sinais de morte celular, mas no caso da LMP-1 isso não é verificado.  

 Do ponto de vista funcional, existem algumas diferenças entre a LMP1 e o receptor 

CD40: (1) a interação com TRAF6, não é observada na proteína viral; (2) associação do 

CD40 (e outros membros da família TNFR) com os TRAFs é mediada através da interação 

com ligantes específicos na porção extracelular do receptor, enquanto que a LMP1 é 

constitutivamente ativada independente de ligante, sendo essa ativação atribuída à agregação 

de LMP1 na membrana plasmática (YOUNG, DAWSON e ELIOPOULOS, 1999; 

THORLEY-LAWSON, 2001). 

 A LMP1 está associada a pelo menos outras três vias de sinalização independentes, 

que juntas contribuem no desenvolvimento dos efeitos atribuídos à presença da proteína viral 

em questão. Essas vias incluem a ativação de STATs (do inglês, Signal Transducers and 

Activators of Transcription), através da interação da JAK3 (do inglês, Janus-activated kinase 

3) com uma sequência rica em prolina situada entre as regiões CTAR1 e CTAR2 

(BAUMFORTH et al., 1999). Inclui também a ativação do AP-1 (do inglês, Activator Protein 

1), através da interação da JNK (do inglês, c-Jun N-terminal Kinase, também conhecida como 

proteino-quinase ativada por estresse – SAPK) com o TRAF2 na CTAR2 (ELIOPOULOS et 

al., 1999a). Por fim, a via da proteino-quinase ativada pelo mitógeno p38 (p38/MAPK), 

mediada pela interação do TRAF2 com as regiões CTAR1 e 2. Essa última via de sinalização 

está relacionada com a indução da secreção de IL-6 e IL-8 (ELIOPOULOS et al., 1999b). 

 Estudos com linhagens de células B demonstram que a LMP1 induz a expressão de: 

moléculas de adesão ICAM-1 (CD54), LFA1 (CD11a), LFA3 (CD58); receptor de 

transferrina (CD71); marcadores de ativação linfocítica CD21, CD23; receptor CD40; e 

indução de proteínas anti-apoptóticas, tais com Bcl-2, Mcl-1 e A20 (BAUMFORTH et al., 

1999; YOUNG, DAWSON e ELIOPOULOS, 2000; MURRAY e YOUNG, 2001; 

DOLCETTI e MASUCCI, 2003). Rowe et al. (1994) verificaram que a regulação positiva de 

Bcl-2 ocorria apenas em linhagens de células B. No entanto, a expressão de Bcl-2 tem sido 
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observada após a expressão das moléculas supracitadas, sugerindo que sua regulação seja 

dependente da expressão prévia desses mediadores (KNECTH, 1997). Já nas células 

epiteliais, estudos demonstraram que a LMP1 induz expressão de CD40, CD54, IL-6, IL-8, 

A20 e reduz a expressão de citoqueratinas e E-caderina, além de bloquear a diferenciação 

celular (KNECHT, 1997; YOUNG, DAWSON e ELIOPOULOS, 1999; NIEDOBITEK, 

1999; RAAB-TRAUB, 2002). A LMP1 induz também a expressão do receptor do fator de 

crescimento epidérmico (EGFR), através de uma via de sinalização induzida por TRAFs, 

porém, independente da ativação do NF-κB (MILLER et al., 1997). 

 

 
FIGURA 8 - Representação esquemática da estrutura da LMP1 e as vias de sinalização envolvidas. [1] 

Ativação da via p38/MAPK, mediada pela ligação do TRAF2 diretamente na região CTAR1 (ativação fraca) ou 

indiretamente na CTAR2, através do TRADD (ativação forte). [2] Ativação do NF-κB através do recrutamento 

de NIK induzido pelos TRAFs (especialmente o TRAF2), promovendo a ativação da IKK que fosforila o 

inibidor IκB, liberando o NF-κB para atuar no núcleo. [3] Ativação de STATs, mediada pela ativação da 

tirosina-quinase JAK3, que fosforila as moléculas STATs induzindo dimerização e subsequente migração para o 

núcleo. [4] Ativação da AP1 através da via JNK, induzida exclusivamente pelo TRAF2 na região CTAR2. 

Regiões em amarelo, de ambas as proteínas de membrana, apresentam a sequência PxQxT de aminoácidos. 

Regiões em verde correspondem a sítios de ancoragem da JAK3. NIK, NF-κB-inducing kinase; IKK, IκB kinase; 

MAPK, mitogen activated protein kinase. Adaptado de Baumforth et al. (1999) e Young, Dawson e Eliopoulos 

(2000). 

 

 Terrin et al. (2008) demonstraram que expressão ectópica de LMP1, em linhagens de 

linfócitos B, promove a ativação do promotor hTERT e aumento da atividade da telomerase 

pelo envolvimento dos fatores NF-kB, MAPK e ERKs (do inglês, extracellular signal-

regulated kinases). Foi demonstrado que a inibição do promotor do p16 pela proteína LMP1 
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do EBV pode suprimir a senescência prematura induzida por ras (YANG et al., 2000; 

ROCCO e SINDRANSKY, 2001). O conjunto de efeitos induzidos pela LMP1, tais como a 

ativação de fatores transcricionais (NF-κB, AP-1, STATs e ATF2) e outras moléculas, 

possivelmente, promove a transformação das células hospedeiras, conduzindo-as a um 

fenótipo tumoral. 

 

1.3.3.6. LMP2 

 

 A LMP2 é codificada por sequências localizadas em ambas as extremidades do 

genoma viral (figura 9), sendo transcrita a partir de dois promotores distintos, originando 

duas proteínas: LMP2A e LMP2B. Ambas as proteínas exibem uma estrutura peptídica 

semelhante, apresentando domínio citoplamático C-terminal, 12 domínios transmembranais e 

um discreto domínio extracelular, diferindo apenas no domínio citoplasmático N-terminal, 

com 119 aminoácidos adicionais na LMP2A (YOUNG, DAWSON e ELIOPOULOS, 2000). 

As duas proteínas se organizam na membrana plasmática das células hospedeiras formando 

agregados (BAUMFORTH et al., 1999). 

Tem sido reportado que nenhuma das duas proteínas é essencial para a transformação 

de linfócitos B (LONGNECKER, 2000). Contudo, a expressão de LMP2A em células B de 

memória circulantes, infectadas pelo EBV, sugere que a LMP2A exerça papel importante 

nessa infecção viral persistente. Assim como a LMP1, a LMP2 atua como um receptor 

independente de ligante. Tem sido demonstrado que o domínio N-terminal da LMP2A 

apresenta oito resíduos de tirosina, dois dos quais (Y74 e Y85) formam um imuno-receptor 

semelhante aos encontrados nas cadeias α e β dos receptores de célula B (BCR), chamados de 

ITAM (do inglês, Immunoreceptor tyrosine-based activation motifs) (THORLEY-LAWSON, 

2001). 

 A ativação de BCR leva a fosforilação dos resíduos de tirosina pela Lyn e o 

recrutamento de Syc tirosino-quinase (ambos membros da família src de tirosino-quinases), 

desencadeando uma cascata de sinalização que promove a diferenciação e proliferação de 

linfócitos B (DOLCETTI e MASUCCI, 2003). Contrariamente, a LMP2A sequestra e degrada 

Lyn e Syk, inibindo a sinalização do BCR e subsequente ativação dessas células, esse efeito 

inibe ainda a fosforilação pela fosfolipase C, bloqueando a mobilização normal de cálcio 

(figura 9) (KIEFF, 2001). Esse conjunto de efeitos impede o desenvolvimento do ciclo lítico, 

promovendo a permanência do estado latente viral (MURRAY e YOUNG, 2001; RAAB-



 

TRAUB, 2002). Quanto a LMP2B, tem sido sugerido que esta atue aumentando o 

espaçamento entre as LMP2A

tirosino-quinases (Lyn e Syk) e resta

et al., 1999; RECHSTEINER 

transmitem sinais não proliferativos

sido sugerido que a LMP2A mimetize esse tipo de sinalização, podendo prolongar a sobrevida 

de células B infectadas (THORLEY

 

FIGURA 9 - Representação esquemática da es

Ativação da fosfolipase Cγ (PL

ITAM, promove a clivagem do bifosfato de fosfatidilinositol (PIP2), produzindo trifosfato de i

diacilglicerol (DAG), que desencadeiam vias bioquímicas distintas resultando na elevação de cálcio cito

na ativação da proteína-quinase C (PKC), que favorecem a ativação de linfócitos B. [2] Recrutamento d

Syk pela LMP2A e subsequente indução de ubiquitinação das mesmas, culminando na inibição da ativação de 

linfócitos B. [3] Inativação da proteína Bad

ativa a proteína-quinase B (PKB) levando a fosforilação da prote

citosólica 14-3-3, que a mantém inativa. Regiões em amarelo em 

sequências ricas em tirosina. U, ubiquitina; Y, tirosina; ITAM, 

PI-3K, phosphatidylinositol 3-kinase

 

 Tem sido demonstrado que a LMP2A pode promover a transformação de células 

epiteliais, sendo possivelmente decorrente da ativação da via PI3

MASUCCI, 2003). A ativação da A

). Quanto a LMP2B, tem sido sugerido que esta atue aumentando o 

espaçamento entre as LMP2A nos aglomerados transmembranais, favorecendo a liberação das 

quinases (Lyn e Syk) e restaurando a transdução de sinais dos BCRs (BAUMFORTH 

; RECHSTEINER et al., 2008). Além disso, na ausência de antígenos, os BCRs 

o proliferativos que são essenciais para a sobrevida das células B. Tem 

sido sugerido que a LMP2A mimetize esse tipo de sinalização, podendo prolongar a sobrevida 

de células B infectadas (THORLEY-LAWSON, 2001). 

Representação esquemática da estrutura da LMP2A e as vias de sinalização envolvidas.

γ (PL-Cγ), mediada por tirosino-quinases Syk recrutadas pelos imunor

ITAM, promove a clivagem do bifosfato de fosfatidilinositol (PIP2), produzindo trifosfato de i

diacilglicerol (DAG), que desencadeiam vias bioquímicas distintas resultando na elevação de cálcio cito

quinase C (PKC), que favorecem a ativação de linfócitos B. [2] Recrutamento d

ente indução de ubiquitinação das mesmas, culminando na inibição da ativação de 

[3] Inativação da proteína Bad através da ativação da PI-3K pela LMP2A

quinase B (PKB) levando a fosforilação da proteína Bad e a combinação com a proteína 

3, que a mantém inativa. Regiões em amarelo em ambas as proteínas 

ências ricas em tirosina. U, ubiquitina; Y, tirosina; ITAM, immunoreceptor tyrosine

kinase. Adaptado de Thorley-Lawson (2000). 

Tem sido demonstrado que a LMP2A pode promover a transformação de células 

epiteliais, sendo possivelmente decorrente da ativação da via PI3-K/A

MASUCCI, 2003). A ativação da Akt (também conhecida como proteino

60 

). Quanto a LMP2B, tem sido sugerido que esta atue aumentando o 

nos aglomerados transmembranais, favorecendo a liberação das 

BCRs (BAUMFORTH 

, na ausência de antígenos, os BCRs 

que são essenciais para a sobrevida das células B. Tem 

sido sugerido que a LMP2A mimetize esse tipo de sinalização, podendo prolongar a sobrevida 

 
trutura da LMP2A e as vias de sinalização envolvidas. [1] 

ases Syk recrutadas pelos imunorreceptores 

ITAM, promove a clivagem do bifosfato de fosfatidilinositol (PIP2), produzindo trifosfato de inositol (IP3) e 

diacilglicerol (DAG), que desencadeiam vias bioquímicas distintas resultando na elevação de cálcio citosólico e 

quinase C (PKC), que favorecem a ativação de linfócitos B. [2] Recrutamento de Lyn e 

ente indução de ubiquitinação das mesmas, culminando na inibição da ativação de 

3K pela LMP2A que, por conseguinte, 

ína Bad e a combinação com a proteína 

proteínas de membrana representam 

immunoreceptor tyrosine-based activation motifs; 

Tem sido demonstrado que a LMP2A pode promover a transformação de células 

K/Akt (DOLCETTI e 

(também conhecida como proteino-quinase B - PKB) 



61 
 

leva a fosforilação de várias proteínas, dentre elas a Bad (pró-apoptótica), contribuindo para a 

sobrevida celular (ALBERTS et al., 2004). 

 

1.3.3.7. EBERs 

 

 Como mencionado anteriormente, os EBERs constituem dois transcritos virais 

(EBER1 e EBER2), codificados por sequências presentes na região BamHI-N do genoma 

viral e separadas por 161pb. Ambos são transcritos pela RNA-polimerase III no sentido 

horário, de acordo com o mapa de restrição do genoma viral (YOUNG, DAWSON e 

ELIOPOULOS, 2000). O EBER1 e EBER2 possuem respectivamente 167 e 172 nucleotídeos 

de extensão e apresentam elevada similaridade entre suas estruturas secundárias (figura 10). 

Apesar disso, o EBER2 exerce um papel importante na transformação de linfócitos B in vitro, 

enquanto o EBER1 parece ser dispensável (WU et al., 2007). Esses dois RNAs virais são 

abundantemente expressos nos quatro tipos de latência descritos, atingindo a ordem de 

1.000.000 de transcritos por célula. Ambos apresentam uma taxa de transcrição equivalente, 

mas devido ao rápido turnover do EBER2, os níveis de EBER1 são cerca de 10 vezes mais 

elevados (TAKADA e NANBO, 2001). Curiosamente, os EBERs não são poli-adenilados, o 

que impede a saída destes do núcleo da célula hospedeira, tornando-os um excelente alvo de 

detecção por hibridação in situ, considerando também a alta taxa de expressão. 

 No núcleo, os EBERs permanecem em complexos ribonucleoprotéicos. Foi 

demonstrado que a proteína ribossomal L22 (outrora denominada, EBER associated protein – 

EAP) liga-se ao EBER1, sugerindo que essa interação contribua para transformação celular, 

pelo fato do gene da L22 estar envolvido nas translocações cromossômicas em pacientes com 

leucemia (TOCZYSKI e STREITZ, 1991). Os EBERs também se ligam a proteína-quinase 

ativada por RNA fita dupla (PKR), uma quinase que atua inativando o fator de iniciação de 

síntese protéica eIF-2, em função de estímulos antivirais de interferon (IFN) α e β. 

Normalmente, esses efeitos variam desde inibição temporária da síntese protéica da célula 

hospedeira até apoptose (SHARP et al., 1993; ALBERTS et al., 2004). 

 A inserção dos genes EBERs em linhagens de células Akata (de linfoma de Burkitt) 

EBV-negativas revelaram que os mesmos são responsáveis pela restituição da 

tumorigenicidade em camundongos SCID, pelo crescimento em soft agar (ágar semi-sólido), 

pela resistência a estímulos apoptóticos e pelo aumento na expressão de Bcl-2 (KOMANO et 

al., 1999). Tem sido demonstrado que os EBERs podem induzir a expressão de interleucina-

10 (IL-10) em linhagens de linfoma de Burkitt, sugerindo que os referidos transcritos virais 
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possam promover uma supressão do sistema imune do hospedeiro mediada por IL-10 (WU et 

al., 2007). Em linhagem de carcinoma escamoso oral transfectada com EBERs e com sua 

expressão confirmada, foi constatado perda de contato célula a célula, aquisição de aspecto 

fusiforme e formação de colônia em ágar semi-sólido, eventos escassamente vistos nos 

controles (REN, ZUO e LÜ, 2004). Niller et al. (2003), demonstraram uma região de 130pb a 

montante do gene viral EBER1, contendo uma sequência consenso para a ligação da proteína 

MYC. 

 Assim, baseado nos dados acima, os EBERs devem contribuir na tumorigênese e 

certamente para o quadro de latência, considerando que são expressos nos quatro tipos de 

latência descritos e suprimidos durante a replicação viral (RAAB-TRAUB, 2002). 

 

 
FIGURA 10 - Representação esquemática das possíveis estruturas secundárias dos EBERs. Retirado de 

Takada e Nanbo (2001). 

 

1.3.3.8. BARF1 

 

 Como o próprio nome sugere, o BARF1 é um gene localizado no fragmento BamHI-A 

e transcrito para direita (sentido horário) no mapa genômico, que codifica uma proteína de 33 

kDa. Diferente dos demais genes latentes, o BARF1 é descrito como gene latente 

exclusivamente em neoplasias de origem epitelial, tais como carcinoma de nasofaringe e 

gástrico, sendo descrito como um gene lítico precoce nas infecções de linfócitos B (SETO et 

al., 2005). Todavia, Fiorini e Ooka (2008) detectaram a proteína secretada a partir de cultura 

de linhagens IB4 e Akata de linfócitos B, que exibiam infecção latente. Foi demonstrado que 

o produto protéico é um homólogo do receptor do fator estimulador de colônia humano 1 



63 
 

(CSF-1) (STROCKBINE et al., 1998), o qual está relacionado com a indução da proliferação 

de macrófagos e neutrófilos (ALBERTS et al., 2004). Contudo, tem sido relatado que o 

BARF1 neutraliza os efeitos proliferativos acima mencionados (SHENG et al., 2003). Tem 

sido demonstrado que essa proteína imortaliza células epiteliais primárias humanas in vitro e 

induz um fenótipo tumoral em linhagens de fibroblastos (ZUR HAUSEN et al., 2000). Sendo 

capaz também de ativar a expressão de Bcl-2 em fibroblastos de roedores através de sua 

região N-terminal (SHENG et al., 2001). Recentemente, Wang et al. (2005) demonstraram 

uma elevada expressão de Bcl-2 em linhagens transgênicas de câncer gástrico expressando 

BARF1, o que reforça os achados prévios quanto à possibilidade dessa proteína viral 

promover a sobrevida celular. Recentemente, Jiang et al. (2009) demonstraram que o BARF1 

coopera com o H-Ras e SV40 T na transformação de linhagens de células epiteliais humanas. 

 

1.3.4. Técnicas de Detecção do EBV 

 

 As técnicas utilizadas para demonstrar o EBV em espécimes tumorais e que 

permitiram analisar a participação do vírus no desenvolvimento das várias neoplasias 

associadas, incluem: amplificação de sequências conservadas do genoma viral através de 

reação em cadeia da polimerase (PCR); RT-PCR (Transcriptase reversa – PCR); hibridação in 

situ (HIS), utilizando sondas complementares tanto à sequência do genoma viral, quanto a 

segmentos de RNAm viral; imuno-histoquímica; imunofluoscência; Western blotting; e 

Southern blot (TSUCHIYA, 2002; AMBINDER e MANN, 1994; SUGAWARA et al., 1999). 

 É importante ressaltar que a hibridação in situ utilizando sondas específicas para os 

EBERs é considerada “padrão ouro” na detecção de EBV, pois o alvo da técnica é expresso 

em elevada quantidade e em diversos tecidos. Além disso, permite ao investigador identificar 

quais células abrigam o EBV no contexto histopatológico ou mesmo citopatológico. O que 

não é possível utilizando outras técnicas tais como PCR ou RT-PCR, que, segundo Gulley 

(2001), podem amplificar sequências nucleotídicas oriundas de outras células, tais como 

linfócitos infectados infiltrados no tecido. 

 A técnica de Southern blot é empregada essencialmente para avaliar a clonalidade do 

EBV encontrado nas neoplasias, a presença de infecção lítica ou a ocorrência de integração do 

genoma viral ao genoma da célula hospedeira (AMBINDER e MANN, 1994). Através dessa 

técnica o material genético é submetido à ação da enzima de restrição BamHI e após 

separação eletroforética e transferência para membrana de nylon ou nitrocelulose, o material é 

então submetido a hibridação utilizando sonda complementar a uma sequência adjacente a 
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região TR, localizada nas extremidades do genoma viral. A clonalidade do vírus é constatada 

através da manutenção do número de repetições de 500pb da região TR. Dentro deste 

conceito, a verificação de uma única banda maior ou igual a 8Kpb indica a presença de 

epissomos com mesmo número de TR, sugerindo um padrão monoclonal do genoma viral. 

Contrariamente, a constatação de bandas maiores que 8Kpb, dispostas em escada e separadas 

por 500pb, apontam para um padrão policlonal (GULLEY, 2001; TSUCHIYA, 2002). 

Ademais, a demonstração de bandas de cerca de 4Kpb indica a presença de genoma linear e, 

subsequentemente, infecção lítica, enquanto que a demonstração de bandas maiores que 

12Kpb indica integração do genoma viral (AMBINDER e MANN, 1994). 

 

1.3.5. EBV em Tumores Sólidos 

 

 Os relatos da presença do vírus em neoplasias sólidas têm se tornado cada vez mais 

frequentes. Como já mencionado, o Carcinoma de Nasofaringe (CNF) foi a primeira neoplasia 

de origem epitelial a ser associada ao EBV, tendo sido relatada por Wolf et al.
 em 1973 e, 

desde então, tem sido vastamente estudada no mundo. O padrão de latência neste tipo tumoral 

é bem estabelecido, sendo incluído no tipo II. Virtualmente, todos os casos de CNF 

indiferenciados, também descritos como do tipo “linfoepitelial” ou “linfoepitelioma”, são 

EBV-positivos. Além da elevada frequência de associação, o caráter monoclonal do genoma 

viral e a presença do vírus em quase todas as células tumorais, são três indícios importantes 

concernentes à relação causal do referido vírus (RAAB-TRAUB, 2002). 

 O EBV também tem sido descrito em carcinoma linfoepitelial pulmonar, 

leiomiossarcomas em pacientes imunossuprimidos, câncer testicular, câncer prostático, em 

carcinomas de glândula salivar, de glândula lacrimal, intracervical, gástrico, hepatocelular e 

de mama (para revisão veja LIMA e RABENHORST, 2006). Curiosamente, nos carcinomas 

de mama e hepatocelular, alguns estudos verificaram uma característica comum: a presença 

de EBNA-1 e ausência de EBERs; apontando para a possibilidade do EBV estabelecer uma 

infecção latente com padrão diferente de todos os quatro padrões estabelecidos. Esse fato 

denota a complexidade da infecção pelo EBV e o risco de utilizar somente a técnica de HIS-

EBER no rastreamento de novos tecidos infectados. Além das neoplasias mencionadas acima, 

o EBV também tem sido detectado em carcinomas orais e alguns autores têm aventado sua 

participação na gênese destes tumores. 
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1.3.6. EBV e o Câncer Oral 

 

 Provavelmente, o primeiro estudo a investigar a presença do EBV em carcinomas 

orais foi o de Talacko et al. (1991), fazendo uso de hibridação in situ com sonda direcionada 

ao DNA viral, entretanto, não lograram sucesso nos espécimes de carcinomas nem nos de 

mucosa normal. Na época, os autores foram impelidos pelo fato de que o receptor para EBV, 

o CD21, havia sido detectado em epitélio escamoso de mucosa oral sadia, sendo corroborado 

no referido trabalho através de ensaio imuno-histoquímico, constatando marcação de 

membrana em células da camada espinhosa de epitélio não queratinizado e para-

queratinizado. Além disso, já se conhecia a relação consistente deste vírus com os carcinomas 

de nasofaringe, que apresentam proximidade anatômica e histologia similar, e também que o 

epitélio oral era capaz de suportar infecções persistentes pelo EBV, como observado nos 

casos de leucoplasia pilosa oral. 

 Apesar do fracasso inicial, outros autores não descartaram a hipótese de envolvimento 

do EBV e novos trabalhos foram conduzidos posteriormente, muitos dos quais foram capazes 

de detectá-lo em amostras de CCEOs. Desde então, dezenas de trabalhos foram publicados e a 

prevalência de EBV em CCEOs tem variado de 0-100%. Todavia, há que se relatar que uma 

parte destes estudos utilizou técnicas de amplificação de material genético (PCR, Nested-

PCR, PCR-dot blot, PCR-southern blot ou RT-PCR), que no caso do EBV, como mencionado 

anteriormente, pode incorrer em amplificação de genoma viral proveniente de linfócitos 

infiltrados ou, dependendo da amostra, de vírus presentes na saliva, podendo obnubilar a 

compreensão do real papel deste vírus na carcinogênese oral (VENTURI, CABRAL e 

LOURENÇO, 2004). Reforçando esta asserção, no estudo desenvolvido por Goldenberg et al. 

(2004), utilizando PCR-quantitativo (QPCR) para a detecção de EBV, apenas 2/113 (1,7%) 

casos foram considerados claramente positivos por apresentarem níveis consideráveis de EBV 

(>0,1 cópias virais/genoma celular), enquanto 22 casos apresentaram o que os autores 

chamaram de “níveis traço” de EBV, por demonstrarem níveis abaixo de 0,01 cópias virais 

por genoma celular. De modo geral, nos trabalhos envolvendo técnicas de amplificação 

genética a prevalência média foi de 37,8%, também variando de 0 a 100%. 

 Por outro lado, numerosos trabalhos utilizaram técnicas de hibridação in situ, alguns 

com sondas dirigidas a regiões do genoma ou a transcritos virais, ou ainda, utilizando-se de 

uma técnica de PCR em fase sólida seguida de hibridação in situ do amplificado, cujas etapas 

são todas realizadas no próprio corte histológicos fixado na lâmina. Nestes estudos, a 

prevalência também variou de 0 a 100%, a depender do alvo, da técnica e do tamanho da 
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amostra, onde a prevalência média foi de 27,3%. No entanto, em todos eles foi possível 

confirmar a localização do vírus em células tumorais e, em alguns casos, também em 

linfócitos infiltrados. A tabela 4 fornece uma lista de estudos realizados nas últimas duas 

décadas ao redor do mundo e seus resultados quanto à detecção de EBV em carcinomas orais, 

com destaque para aqueles que utilizaram alguma técnica de hibridação em sua metodologia. 

De acordo com Lambert et al. (2011), os estudos com hibridação in situ revelam que o EBV é 

mais encontrado na porção lateral da língua, o que de alguma forma reflete sua predileção por 

este sítio oral, que também é afetado na leucoplasia pilosa oral. 

 A proteína viral LMP1 foi detectada em cinco dos oito estudos verificados na 

literatura que analisaram sua presença através de imunofluorescência ou imuno-histoquímica, 

nestes a prevalência média foi de 44,1%, variando de 0 a 85,7% (HORIUCHI et al.1995; 

KOBAYASHI et al. 1999; CRUZ et al., 2000; SHIMAKAGE et al., 2002; HIGA et al., 2002; 

GONZALEZ-MOLES et al., 2002; SHAMAA et al., 2008; KIS et al., 2009). Em dois 

trabalhos, a expressão da proteína EBNA2 também foi constatada, com prevalências de 57,1% 

e 48,4%, detectadas por imunofluorescência e imuno-histoquímica, respectivamente 

(SHIMAKAGE et al., 2002; HIGA et al., 2002). Além destes, um estudo ainda verificou a 

expressão de BZLF1 através de imunofluorescência (SHIMAKAGE et al., 2002). De modo 

contrário, a EBNA1 não foi detectada (CRUZ et al., 2000; FRANGOU, BUETTNER e 

NIEDOBITEK, 2005). Com base nestes resultados, é razoável supor que o padrão de 

expressão latente do EBV em CCEOs seja caracterizado pela expressão de LMP1, EBNA2 e 

EBER1, porém, nada se sabe a respeito das proteínas LMP2, EBNA-LP e da família EBNA3. 

 Shillitoe (2009) acha improvável a participação do EBV na carcinogênese oral 

alegando que a detecção de DNA viral não é nenhuma surpresa, tendo em vista a ampla 

distribuição deste vírus na população mundial e que a questão mais importante que seria a 

expressão das proteínas virais, relacionadas com o processo maligno, ainda não está 

totalmente confirmada. 

 Na opinião de Venturi, Cabral e Lourenço (2004), a participação do EBV na 

carcinogênese oral é tão incerta quanto a do HPV, pois esbarram em obstáculos similares tais 

como a sensibilidade das técnicas, tamanho e peculiaridade das amostras. Apesar disso, 

afirmam que o EBV deva estar comprometido neste processo considerando que os produtos 

virais verificados (LMP1, EBNA2 e EBER1) estão envolvidos em numerosas vias 

tumorigênicas e são capazes de induzir transformação maligna in vitro, como abordado 

previamente. De mais a mais, Al Moustafa et al. (2009) acreditam profundamente que a 

mucosa oral e faríngea, em especial a da nasofaringe, é susceptível a co-infecções por EBV e 
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genótipos de alto risco de HPV e que seus produtos poderiam cooperar para promover a 

transformação neoplásica deste epitélio. Segundo os mesmos, estima-se que 38% dos 

carcinomas nasofaríngeos humanos tenham apresentado infecção concomitante pelos dois 

vírus mencionados. 

 Outro ponto importante deste tema diz respeito ao pequeno número de células 

marcadas, amiúde espalhadas, nos casos de CCEOs. Nos carcinomas nasofaríngeos e 

gástricos EBV(+), a marcação através de hibridação in situ presente em quase todo tecido 

tumoral, aliado a monoclonalidade do genoma viral, sugerem que o agente estava no clone 

que deu origem ao tumor e foi mantido em suas divisões, reforçando o indício de participação 

neste processo (LIMA e RABENHORST, 2006). O padrão verificado em CCEOs permite 

duas suposições: (1) que nestes tumores o EBV seja apenas transiente, possivelmente, 

chegando até estas células através do contato direto com linfócitos infectados ou mesmo da 

saliva, sendo a infecção viabilizada pelo baixo estado imunológico do paciente portador de 

neoplasia, como sugerido por Venturi, Cabral e Lourenço (2004); ou (2) que o EBV tenha 

desempenhado seu papel na fase inicial do desenvolvimento maligno e que cópias de seu 

genoma tenham sido subsequentemente perdidas ao longo das divisões celulares, num 

mecanismo denominado “hit and run”, brilhantemente explorado por Ambinder (2000). 

 

1.4. Oncoproteínas e Vias Tumorais relacionadas ao HPV e EBV 

1.4.1. Proteína p16 

 

 A p16 humana é um polipeptídio constituído por 156 aminoácidos, com massa 

molecular relativa de 16.569Da. Seu gene está localizado no cromossomo 9p21, sendo uma 

das proteínas codificadas pelo lócus do supressor tumoral MTS-1 (TODD et al., 2002). Foi 

descrito primeiramente por Serrano et al. (1993), que verificaram ainda sua capacidade de 

ligação à quinase dependente de ciclina-4 (do inglês, cyclin-dependent kinase 4 - CDK4), 

bloqueando a interação desta última com a ciclina D, por conseguinte, inibindo a ação 

catalítica do heterodímero ciclina D/CDK4. Este efeito rendeu-lhe a inclusão na família de 

inibidores de quinases dependente de ciclina (CDKI), portanto, considerado um supressor 

tumoral. 

 Os inibidores de CDK são divididos em duas famílias: INK e CIP/KIP. A família INK, 

a qual pertence a p16INK4a, apresenta também os inibidores p15INK4b, p18INK4c e p19INH4d que, 

em geral, bloqueiam a CDK4 e CDK6. A família CIP/KIP apresenta as proteínas p27KIP1, 
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p57KIP2 e p21WAF1/CIP1. Diferentemente da primeira, os membros da família CIP/KIP são 

capazes de interagir com qualquer complexo de ciclina/CDK (TODD et al., 2002). Todavia, 

enquanto as proteínas desta família agem com reguladores negativos dos complexos ciclina 

E/CDK2, ciclina A/CDK2 e ciclina B/CDK1, inversamente, agem como reguladores positivos 

de complexos ciclina D/CDK4 (CÁNEPA et al., 2007). 

 Os membros da família INK4 compartilham uma estrutura similar constituída por 

várias repetições de anquirina (do inglês, Ankyrin repeats). Apesar da redundância estrutural e 

o elevado potencial de cada membro da família, parece haver uma especificidade celular ou 

tecidual para a expressão destes supressores, além disso, recentes achados sugerem que os 

membros desta família podem desempenhar tarefas celulares diversas e distintas (CÁNEPA et 

al., 2007; COLLADO, BLASCO e SERRANO, 2007). 

 O lócus INK4a/ARF codifica outra proteína chamada p14ARF (descrito como p19ARF 

em camundongos em virtude da diferença entre suas massas moleculares relativas), 

identificado como um abundante transcrito alternativo em tumores p16-metilado. Como 

apresentado na figura 11, um exon alternativo denominado exon1β, distando cerca de 15Kb 

do exon principal do gene p16 (exon1α), é incorporado aos exons 2 e 3, enquanto o exon1α é 

retirado por meio de splicing (ROCCO e SINDRANSKY, 2001). Não obstante, o RNA 

mensageiro da p14ARF é traduzido a partir de uma janela de leitura alternativa resultando em 

um peptídeo de 132 aminoácidos (169 em camundongos) com estrutura completamente 

distinta da p16, mas, com atividade de supressor tumoral devido, principalmente, a sua 

capacidade de se ligar e inibir os efeitos da proteína MDM2, um regulador negativo de p53 

(QUELLE et al., 1995; COLLADO, BLASCO e SERRANO, 2007).  

 Os efeitos de supressão tumoral da p16 decorrem de sua habilidade de se ligar a uma 

porção não-catalítica da CDK4 ou CDK6, levando a uma alteração da conformação estrutural 

destas CDKs impedindo a interação com a ciclina D e, portanto, a atividade catalítica do 

complexo ciclina D/CDK, necessária para a fosforilação de pRb (proteína retinoblastoma) e 

de outras proteínas relacionadas, como p107 e p130 (ROCCO e SINDRANSKY, 2001; 

CÁNEPA et al., 2007). Níveis elevados de p16 podem levar a formação de complexos 

p16/CDK4, p16/CDK6, inibindo a interação das ciclinas D com as referidas CDKs, 

culminando na degradação destas ciclinas livres em proteossomos através de uma via 

dependente de ubiquitina. A redução de ciclina D promove um acúmulo de p27KIP1 e, 

subsequentemente, inibição completa da fosforilação de pRb mediada pelos complexos ciclina 

E/CDK2 e ciclina A/CDK2. Por conseguinte, impedindo a dissociação dos fatores E2F da 

pRb hipofosforilada, que ativariam a transcrição de genes envolvidos no ciclo celular, tais 
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como c-myc, n-myc, CDC-2, p21
WAF-1, ciclina A, c-myb e EGFR (TODD et al., 2002). O 

resultado final destes eventos é o bloqueio da progressão do ciclo celular da fase G1 para fase 

S (ROCCO e SINDRANSKY, 2001). É importante lembrar que existem diversos fatores E2F 

e, dependendo do tipo, o efeito pode ser ativação (E2F-1, E2F-2 e E2F-3) ou repressão (E2F-4 

e E2F-5) da transcrição dos genes relacionados (CÁNEPA et al., 2007). 

 O fenômeno de retenção permanente do ciclo celular, promovido por supressores 

como a p16, é conhecido como senescência celular (CÁNEPA et al., 2007). A senescência e a 

apoptose desempenham papel importante na prevenção da progressão maligna. Tem sido 

verificado em diversos tipos de cânceres que a p16 encontra-se inativada, seja por mutação, 

deleção ou hipermetilação da região promotora (TODD et al., 2002). Deleção homozigótica 

de p16 tem sido relatada em melanoma, glioma, mesotelioma, sarcoma, leucemia linfoblástica 

aguda de células T, adenocarcinoma prostático e ovariano, carcinoma primário da bexiga e de 

células renais. Deleção homozigótica e uma baixa frequência de mutação pontual também 

foram reportadas em adenocarcinoma pancreático, carcinomas esofágico, pulmonar de 

pequenas células e escamoso de cabeça e pescoço (ROCCO e SINDRANSKY, 2001). De 

acordo com Reed et al. (1996), potencialmente 80% dos carcinomas de células escamosas 

primários de cabeça e pescoço apresentam perda da função da p16. 

 A perda da expressão de p16, por hipermetilação ou mutação, é causa comum de 

ativação de CDK6 e desregulação da via pRb em linhagens de carcinoma oral. Acredita-se 

que a inativação do referido inibidor de CDK seja um evento precoce na carcinogênese oral 

(TODD et al., 2002). Ademais, a perda de p16 está relacionada a um prognóstico ruim em 

pacientes com câncer da cavidade oral (BOVA et al., 1999; DANAHEY et al., 1999). A 

hipermetilação de ilhas CpG 5’ da região promotora do p16 bloqueia completamente a 

expressão deste gene em carcinomas de células escamosas de cabeça e pescoço. Este achado 

está bem correlacionado à ausência de expressão da proteína p16, constatada por estudos 

imuno-histoquímicos (ROCCO e SINDRANSKY, 2001). 

 Também há relatos de superexpressão de p16 em carcinomas orais, o que tem sido 

associado com a presença de Papilomavírus Humano de alto risco (BUAJEEB et al., 2009). 

De acordo com Gillison et al. (2000), cerca de 25% dos carcinomas de células escamosas 

orofaríngeos são positivos para o genoma integrado do HPV. Não obstante, sabe-se que a 

proteína E7 expressa por genótipos de alto risco do HPV é capaz de se combinar com a pRb 

promovendo sua dissociação com os fatores E2F, como o E2F1 que, dentre outros efeitos, 

promove a transcrição de p16, caracterizando um processo de retroalimentação negativa 

(CÁNEPA et al., 2007; BUAJEEB et al., 2009). Tood  et al. (2002) comentam que, embora a 
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mutação do gene da pRb seja incomum em cânceres orais, o circuito regulatório de pRb está 

frequentemente alterado. Por outro lado, em tumores orais pRb-positivos observa-se uma 

redução de p16, configurando uma correlação inversa constatada em vários estudos, como 

revisado por Rocco e Sidransky (2001). 

   A despeito do amplo conhecimento sobre a função dos genes codificados pelo lócus 

INK4b/ARF/INK4a, pouco se sabe sobre o mecanismo de regulação deste lócus. Há alguns 

anos foi identificada uma região conservada localizada próximo do ponto inicial da 

transcrição, denominada RD
INK4/ARF, que demonstra capacidade de regulação global do lócus. 

De mais a mais, verificou-se que a Cdc6, uma proteína de replicação que é superexpressa em 

alguns tumores humanos, liga-se à referida região e recruta histonas desacetilases que, por sua 

vez, promovem a heterocromatinização e repressão do lócus INK4b/ARF/INK4a (CÁNEPA et 

al., 2007). Três proteínas também já foram relacionadas com a regulação da expressão de p16, 

são elas: ETS1, atuando como regulador positivo; ID1 (do inglês, inhibitor of DNA binding 1) 

e um membro do grupo Polycomb, o BMI1 (do inglês, Beta-lymphoma Mo-MLV insersion 

region), reprimindo a expressão (COLLADO, BLASCO e SERRANO, 2007; YANG, LIU, 

ZHENG, 2008). Tem sido relatado que a fosforilação de pontos específicos da proteína p16 

pode representar um importante mecanismo de regulação não só de sua afinidade pelas CDK4 

e CDK6, como também de sua localização no interior da célula (YANG, LIU, ZHENG, 

2008). 

 Diversos estímulos induzem a senescência celular incluindo estimulação mitogênica 

prolongada, encurtamento de telômeros (senescência replicativa), danos ao DNA e estresse 

oxidativo. Estímulos mitogênicos que podem promover senescência abrangem a 

superativação das vias Ras, Raf, MEK, ou ainda, como apontado previamente, a 

superexpressão de E2Fs. O processo de senescência celular por estas vias também é 

conhecida como “senescência prematura”, por não estarem relacionadas ao encurtamento de 

telômeros que ocorre com a idade (CÁNEPA et al., 2007). A senescência celular não apenas 

protege o organismo contra o desenvolvimento de câncer, como também resulta no 

envelhecimento do mesmo em virtude do acúmulo de células senis e redução do potencial 

regenerativo das células-tronco de vários tecidos (COLLADO, BLASCO e SERRANO 2007). 

Por extensão, a p16 também está associada ao envelhecimento orgânico. De fato, alguns 

estudos têm relatado um aumento de expressão de p16 em função da idade em muitos tecidos 

humanos (YANG, LIU, ZHENG, 2008). De modo que, tem sido sugerido que a p16 contribua 

para o declínio do potencial de reparo e regeneração tecidual resultante da proliferação 

insuficiente, ou mesmo, da senescência de células-tronco. Células senis também são 
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caracterizadas pelo decaimento de funções como migração, aderência, plasticidade e caráter 

responsivo a estímulos externos (CÁNEPA et al., 2007; YANG, LIU, ZHENG, 2008). 

 Segundo Yang, Liu, Zheng (2008), os vários estímulos que estão genericamente 

relacionados com a senescência celular também estão implicados diretamente com expressão 

e/ou fosforilação de p16. Acerca da senescência prematura, já foi demonstrado que o 

oncogene Ha-RasV12 (Ras) ativado em cânceres pode favorecer a senescência celular, 

induzida parcialmente pela superexpressão de p16 (WU et al., 2004). Por outro lado, já foi 

demonstrado que a p16 exerce papel na senescência decorrente de danos aos telômeros, de 

uma forma independente da p53. Todavia, a inativação combinada de p16 e p53 leva a um 

escape quase completo do mecanismo de senescência secundária a danificação de telômeros. 

Um importante mecanismo que vincula a p16 ao envelhecimento é o estresse oxidativo, não 

obstante, foi verificado em células-tronco hematopoiéticas que espécies reativos do oxigênio 

ativam a expressão do lócus INK4a/ARF através da via p38/MAPK (COLLADO, BLASCO e 

SERRANO 2007). Aventa-se ainda a possibilidade de fosforilação de p16 induzida pelo 

estresse oxidativo em células tumorais, incitando a senescência que poderia impedir a 

progressão maligna das células (YANG, LIU, ZHENG, 2008). 

 A p16 também demonstra estar relacionada com o controle da angiogênese em alguns 

tumores. Harada et al. (1999) verificaram uma significativa redução da expressão de VEGF 

(do inglês, Vascular Endothelial Growth Factor) e inibição de angiogênese em células de 

gliomas com deleção de p16 após a reposição do gene p16 selvagem através de infecção com 

vetor viral. De acordo com os autores, a p16 promoveu inibição da neovascularização de 

forma mais potente do que a verificada em experimentos de reposição do TP53 selvagem. 

 Foi constatada a habilidade de algumas linhagens celulares humanas e murinas de 

resistir a apoptose, decorrente de exposição à luz UV, graças à expressão de p16. Nestas 

células, verificava-se uma redução da expressão de Bax (proteína pro-apoptótica), enquanto o 

nível de Bcl-2 (anti-apoptótica) mantinha-se estável, sendo sugerido que a p16 regule 

negativamente o referido processo através da supressão da proteína Bax. Ademais, evidências 

mostram que a superexpressão de p16, como também de p21 e p27 em células tumorais, além 

de promover retenção do ciclo celular, outrossim, inibe eventos apoptóticos tais como 

liberação de citocromo c, despolarização de membrana mitocondrial e ativação da cascata de 

caspases (CÁNEPA et al., 2007). 

 Um novo efeito biológico relacionado à p16 refere-se ao seu papel na “anoikis”. No 

estudo de Plath et al. (2000), a reintrodução de p16 reconstituiu, em todos as linhagens de 

células tumorais humanas examinadas, o estímulo apoptótico para as células epiteliais que 
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perderam a ancoragem com a matriz extracelular, em outras palavras, induzindo a “anoikis” 

nestas linhagens. Curiosamente, os autores constataram que este efeito estava relacionado à 

expressão de uma integrina de membrana, identificada como receptor de fibronectina alfa-5 

beta-1 (do inglês, α5β1 fibronectin receptor), por uma via independente da ciclina D/CDK4-

6/pRb. Também tem sido relatado o potencial da p16 no bloqueio da migração celular em 

vitronectina, dependente da integrina αvβ3 (ROCCO e SINDRANSKY, 2001). Este último 

estudo demonstrou também que a disseminação celular dependente da matriz parece ser 

controlada pela CDK6 e envolve a concentração local de integrina αvβ3 a contatos focais e 

ativação de proteína-quinase C (do inglês, protein kinase C – PKC). 

 

 
FIGURA 11 – Estrutura e vias de sinalização associadas ao lócus INK4a/ARF. a) Organização esquemática 

do lócus; b) estrutura e função das proteínas codificadas. Retirado de Rocco e Sindransky (2001). 

 

1.4.2. hMLH1 

 

 A hMLH1 (ou MLH1) é uma proteína humana membro da família de enzimas do 

sistema de reparo de erros de encaixe de DNA, ou sistema MMR (do inglês, Mismatch repair 

system). Este sistema foi inicialmente verificado em procariontes e, posteriormente, foram 

identificados genes com elevada homologia em outros organismos, incluindo eucariontes 

como leveduras e mamíferos. No ser humano, o gene hMLH1 está localizado no cromossomo 

3p21 (BOLAND e GOEL, 2010). 
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 Nos primeiros estudos, os homólogos fúngicos dos genes bacterianos mutS e mutL 

foram clonados e receberam os nomes mut S homologue (MSH) e mut L homologue (MLH). 

Logo após, homólogos adicionais destes genes foram clonados a partir de leveduras, dando 

origem aos termos MSH1 até MSH6 e MLH1 até MLH3. Outro homólogo do mutL foi 

identificado em leveduras, sendo denominado post-meiotic segregation (PMS1). Cada um 

destes genes diferem um pouco das sequências bacterianas inicialmente verificadas de mutS e 

mutL, tendo sido associados à funções específicas de reparo de DNA durante a meiose ou no 

DNA mitocondrial (BOLAND e GOLE, 2010). 

 Os mamíferos apresentam quatro homólogos do mutL: PMS2, MLH1, PMS1 e MLH3; 

que correspondem aos genes fúngicos PMS1, MLH1, MLH2 e MLH3, respectivamente. Em 

geral, as proteínas deste sistema agem através da formação de heterodímeros, como o MSH2 

que se combina com MSH6 ou MSH3, dando origem ao MutSα ou MutSβ, respectivamente. 

De modo análogo, a proteína MLH1 forma heterodímero com PMS2, PMS1 e MLH3, dando 

origem aos respectivos complexos: MutLα, MutLβ e MutLγ (MARTIN, LORD e 

ASHWORTH, 2010). 

 O sistema MMR é mais complexo em leveduras e mamíferos e a função de alguns 

membros ainda não está bem compreendida. De modo sucinto, o heterodímero MutSα 

reconhece pares de bases com erro de encaixe, na qual a DNA polimerase inseriu uma base 

equivocada (Guanina) a uma timina da fita molde, alterando a conformação pontual do DNA. 

A ativação do referido complexo consome ATP, precisamente pelo componente MSH2, 

fazendo com que o complexo migre ao longo da cadeia de DNA, ao passo que o heterodímero 

MutLα é recrutado ao complexo e se liga ao ponto de erro de encaixe (SARIBASAK et al. 

2009). Simultaneamente, o MutSα percorre a cadeia em formação até encontrar com o 

complexo de DNA polimerase induzindo a excisão da fita filha até o ponto de erro e 

subsequente polimerização corretiva. O complexo MutSβ reconhece extensas regiões de IDL 

(do inglês, Insertion-deletion loop) e atua preferencialmente em cooperação com o MutLγ 

(MLH1-MLH3), a função dos demais heterodímeros de MutL nesta reação ainda não é bem 

compreendida (BOLAND e GOEL, 2010; MARTIN, LORD e ASHWORTH, 2010). 

 Durante a década de 1990, estudos genéticos com cânceres colorretais revelaram que a 

instabilidade microssatélite (MSI), verificada em um significativo percentual dos casos, 

decorria de defeitos no sistema MMR (LYNCH, 2009). Atualmente, admite-se que a 

síndrome de Lynch, também conhecida como câncer colorretal hereditário não-polipóide 

(HNPCC, do inglês, hereditary nonpolyposis colorectal cancer), é causada por 

mutação/inativação de pelo menos um dos genes do sistema MMR em células da linhagem 
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germinativa, portanto, apresentado caráter hereditário. Os principais genes relacionados 

incluem MSH2, MLH1, MSH6 e PMS2 (BOLAND e GOEL, 2010).  

 A instabilidade microssatélite não é observada apenas em HNPCC, mas também em 

cerca de 15% dos  cânceres colorretais esporádicos (não-familiares) (LYNCH, 2009). Entre os 

cânceres colorretais esporádicos que exibem instabilidade microssatélite, Kane et al. (1997), 

demonstraram que a perda de expressão da proteína MLH1, frequentemente observada nestes 

tumores, na maioria dos casos estava relacionada ao silenciamento gênico através de 

metilação de ilhas CpG da região promotora deste gene. 

 A instabilidade microssatélite que se caracteriza pela alteração na extensão das 

repetições de nucleotídeos da região microssatélite, em virtude de defeitos nos sistemas de 

reparo de DNA, pode resultar em mutações de mudança da janela, por conseguinte, em códon 

de parada prematura e inativação gênica. Diversos genes são apontados como possíveis 

candidatos a serem afetados pelo mecanismo descrito acima, dentre eles reguladores da 

proliferação celular (GRB1, TCF-4, WISP3, activin receptor-2, insulin-like growth factor-2 

receptor, CDX), do ciclo celular e apoptose (BAX, caspase-5, RIZ, BCL-10, PTEN, hG4-1, 

FAS) e de reparo de DNA (MBD-4, BLM, CHK1, MLH3, RAD50, MSH3, MSH6) (BOLAND 

e GOEL, 2010). 

 A perda do mecanismo de MMR além de resultar em um aumento da taxa de mutações 

do tipo frameshift, pode levar também a perda de retenção do ciclo celular e de apoptose 

induzida por lesão de DNA, progressão inapropriada do ciclo celular e poliploidia (PARTLIN 

et al., 2003). Como mencionado, o sistema MMR também pode induzir apoptose em função 

de certas condições de danos ao DNA, como na quebra de fita dupla secundária à metilação e, 

ao que parece, tal via de sinalização é caracterizada pela redução de Bcl-2, hipofosforilação 

de Bad, liberação de citocromo c, ativação de caspases-9 e -3, no entanto, sendo independente 

de p53 (Bernstein et al., 2002). 

 De acordo com os experimentos conduzidos por Partlin et al. (2003), a proteína  

MLH1 é capaz de interagir com a MYC, enquanto a proteína Max, parceiro heterodimérico da 

MYC, é capaz de se combinar com outro membro da família MMR, o MSH2, ambos efeitos 

verificados tanto in vitro como in vivo. Para a interação, a proteína MYC necessitava do 

domínio leucina zipper intacto, enquanto a região de interação do MLH1 envolvia aquela 

necessária para a heterodimerização com outros homólogos MutL (aminoácidos 492-742). 

Ademais, a elevada expressão induzida de MYC em linhagens celulares Rat1 foi seguida de 

importante aumento (de 2 a 3 vezes) na taxa de mutações do tipo frameshift no lócus HGPRT, 
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compatível com a atividade de MMR parcialmente inibida pela expressão desregulada de 

MYC. 

 Curiosamente, Bindra e Glazer (2007) demonstraram uma mútua supressão dos genes 

MLH1 e MSH2 secundária à hipóxia, cujo mecanismo relacionado envolvia a redução da 

ocupação dos respectivos promotores pela proteína MYC e aumento da ocupação pelos 

heterodímeros repressores Max/Mad1 e Max/Mnt, efeito verificado em diversas linhagens de 

células tumorais e também em fibroblastos normais. Estes dados sugerem a participação de 

MYC na ativação dos promotores de MLH1 e MSH2, todavia, os sítios específicos de ligação 

ainda não foram identificados. Bucci et al. (2005) corroboraram esta hipótese ao verificar que 

a regulação negativa de MYC em linhagens de melanoma suprimia a transcrição de MLH1, 

sensibilizando as células a apoptose por uma via dependente da inativação de Bcl-2, porém, 

independente de p53. 

 Ao analisar casos de câncer colorretal, Karnes Jr. (2000) constatou uma expressiva 

redução de COX-2 em tumores com defeitos no MMR avaliado por instabilidade 

microssatélite e ausência de marcação imuno-histoquímica para MLH1 e/ou MSH2. No 

estudo realizado por Castiglia et al. (2008), no qual foram utilizadas duas linhagens celulares 

de melanomas deficientes do sistema MMR, foi verificado o acúmulo nuclear de beta-

catenina e ativação constitutiva da sinalização Wnt, efeito não verificado em nenhuma das 

sete linhagens portadoras de sistema MMR normal. Os autores sugerem que a inativação do 

sistema MMR e a desregulação da via de sinalização Wnt/beta-catenina cooperam para 

promover o desenvolvimento e/ou progressão de melanoma. 

 Importante mencionar que os genes MLH1 e MSH2 são reconhecidamente alvos de 

fatores E2F e, em condições de hipóxia, não foram verificadas alterações na ocupação dos 

dois promotores por E2F e proteínas pocket associadas (BINDRA e GLAZER, 2007). 

 

1.4.3. E-caderina 
 

 A E-caderina é uma glicoproteína transmembrana, membro da superfamília de 

caderinas, envolvida na adesão célula-célula dependente de Ca2+, considerada também 

protótipo desta família (SHAPIRO e WEIS, 2009). É expressa no epitélio de todos mamíferos 

e no ser humano é codificada pelo gene CDH1, localizado no cromossomo 16q22.1, 

apresentando cerca de 728 aminoácidos (van ROY e BERX, 2008). Inicialmente, a E-caderina 

foi denominada L-CAM, o termo caderinas (do inglês, cadherins) só foi introduzido em 1984 

por Yoshida-Noro, Suzuki e Takeich (1984) como uma denominação genérica para a classe 
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de moléculas de adesão célula a célula que vinham sendo estudadas e, a partir de então, 

tornou-se o termo difusamente adotado. A caderina em epígrafe recebeu o prefixo “E” em 

referência ao epitélio, pois, posteriormente percebeu-se a existência de outras proteínas 

relacionadas como a N- (neural), P- (placentária) e R- (retina) caderina, que apresentavam 

padrões distintos de expressão espaço temporal (SCHMALHOFER, BRABLETZ e 

BRABLETZ, 2009). 

 As células epiteliais são caracterizadas por fortes adesões célula a célula mediadas por 

junções específicas, nas quais diversas glicoproteínas transmembranais estabelecem uma 

interface com o citoesqueleto. Existem basicamente três tipos de complexos de junções: 

junções tight (TJs), junções adherens (AJs) e desmossomos. A E-caderina faz parte das 

junções adherens, sendo localizada na membrana basolateral, mantendo a polaridade apico-

basal das células epiteliais (van ROY e BERX, 2008). De fato, essa é a principal característica 

funcional da referida proteína, no entanto, diversos estudos têm demonstrado que esta 

caderina também está envolvida em vários outros mecanismos e a sua disfunção tem sido 

associada a uma série de neoplasias. 

 Estruturalmente, a E-caderina pode ser dividida em três domínios principais: domínio 

extracelular, domínio transmembrana (TM) e domínio citoplasmático (CD) (SHAPIRO e 

WEIS, 2009). O domínio extracelular amino-terminal, de cerca de 550 aminoácidos, 

responsável principalmente pela ligação homofílica entre E-caderinas de células vizinhas, 

apresenta cinco regiões de repetição em tandem conhecidas como EC1 até EC5, esta última, 

em virtude da presença de quatro cisteínas conservadas, tem sido alternativamente 

denominada MPED (do inglês, membrane proximal extracellular domain). O domínio 

citoplasmático carboxi-terminal, com 150 aminoácidos, é esquematicamente subdividido em 

dois subdomínios denominados MPCD (do inglês, membrane proximal 

cytoplasmic/conserved domain) ou JMD (domínio justamembranal) e CBD (do inglês, catenin 

binding domain), cada um apresentando uma sequência motivo de 30 ou 35 aminoácidos 

denominados CH2 e CH3, respectivamente (do inglês, cadherin homology region) (van ROY 

e BERX, 2008; SHAPIRO e WEIS, 2009). As sequências CH2 e CH3 são importantes na 

interação com as proteínas p120ctn e β-catenina, respectivamente (van ROY e BERX, 2008). 

 Atualmente, reconhece-se a existência de um complexo acoplado à membrana 

denominado CCC, formado pela E-caderina, β-catenina e αE-catenina, que se liga ao 

citoesqueleto cortical de actina, um processo crítico na coordenação da dinâmica da actina na 

célula, dessa forma, mediando a estabilidade mecânica (SCHMALHOFER, BRABLETZ e 

BRABLETZ, 2009). A interação da E-caderina ocorre através da ligação de seu CD ao 
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domínio armadillo da β-catenina (ou plakoglobina), enquanto esta última se liga a αE-catenina 

através de seus domínios N-terminais (HARTSOCK e NELSON, 2008). Evidências indicam 

que a interação entre a αE-catenina e a F-actina (do inglês, filamentous actin) seja mediada 

por uma proteína denomina EPLIN, por outro lado, a αE-catenina também é capaz de 

estabelecer ligações cruzadas entre as F-actinas, mas somente em sua forma dimérica que, ao 

contrário de sua forma monomérica, é incapaz de integrar o complexo CCC. Sobre a EPLIN, 

além de estar ligada ao complexo CCC, também estabelece ligações cruzadas entre F-actinas 

que previnem a despolimerização e a nucleação secundária mediada por Arp2/3 (ABE e 

TAKEICHI, 2008). 

 Schmalhofer, Brabletz e Brabletz (2009) afirmam que a E-caderina sinaliza 

indiretamente através do sequestro das proteínas armadillo p120ctn, β-catenina e plakoglobina 

na superfície celular, enquanto que a liberação de cateninas no citoplasma ou no núcleo 

influencia o rearranjo do citoesqueleto e atividades transcricionais. O recrutamento de β-

catenina pela E-caderina contribui para a regulação negativa da sinalização Wnt que, quando 

ativada, resulta na condução da β-catenina ao núcleo onde, por sua vez, pode ativar a 

transcrição de uma série de genes envolvidos no processo de transição epitelial-mesenquimal 

(EMT). Ademais, um complexo de degradação constituído pelas proteínas caseína quinase-1 

(CK1), glicogênio sintetase quinase-3β (GSK3β), APC (do inglês, Adenomatous polyposis 

coli) e axin são responsáveis pelo controle da β-catenina livre e a disfunção de um destes 

componentes também pode favorecer os efeitos nucleares da β-catenina (SCHMALHOFER, 

BRABLETZ e BRABLETZ, 2009). Alguns dos genes ativados pela localização nuclear da β-

catenina incluem: MYC, ciclina D1 (fatores de proliferação); survivin, MDR (fatores 

associados à sobrevida tumoral); LICAM, CD44, TNC, VEGF, PLAUR, PLAU, MMP7, 

MMP14, LAMC2, JUN (relacionados à invasão tumoral) e COX-2 (LIU, LAZENBY e 

SIEGAL, 2006; SCHMALHOFER, BRABLETZ e BRABLETZ, 2009). 

 Sabe-se ainda que a E-caderina inibe a ativação, mediada por ligante, de receptores 

tirosina quinases (RTK) como: EGFR, Neu/ErbB2, IGF-1R (do inglês, Insulin-like growth 

factor receptor) e o receptor c-Met do HGF (do inglês, hepatocyte growth factor). Em 

experimentos, tem sido demonstrado que a ligação de E-caderina estimula a via de sinalização 

da c-Scr, sendo o PI3-K (do inglês, Phosphatidylinositol-3-kinase) recrutado para as junções 

contendo E-caderina onde, por sua vez, estimula a Akt quinase e a sobrevida celular 

dependente de agregação. Além disso, o recrutamento de PI3-K mostra-se necessário para a 

ativação da PLC-γ1 (do inglês, phospholipase-C-γ1) induzida por cálcio e para a 

diferenciação de queratinócitos humanos  (van ROY e BERX, 2008). 
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 A E-caderina também tem papel importante no desenvolvimento embrionário, na 

morfogênese, na preservação da sobrevida celular, no controle da proliferação celular e na 

manutenção da diferenciação epitelial. Quanto à diferenciação epitelial, dois mecanismos 

induzidos pela E-caderina cooperam para a sua manutenção: 1) estabilização da adesão célula 

a célula e polarização apico-basal; e 2) bloqueio da via de sinalização Wnt 

(SCHMALHOFER, BRABLETZ e BRABLETZ, 2009).  

 Experimentos com embriões de camundongos com o gene CDH1
-/- nocauteado, 

revelaram que os embriões morrem em torno do momento de implantação (4º dia do embrião) 

e apresentam defeitos nas junções celulares, na organização do citoesqueleto e falha na 

formação do trofectoderma, a primeira camada epitelial polarizada no embrião murino 

(LARUE et al., 1994). Corroborando sua importância na sobrevida celular, um estudo 

utilizando a cepa do retrovírus MMTV-Cre, para nocautear o gene CDH1 em células 

alveolares secretórias de glândula mamária, verificou que a ausência de E-caderina não 

influenciava no desenvolvimento glandular até 18º dia de gestação do camundongo, porém, 

próximo ao parto a diferenciação terminal em células lactantes foi intensamente prejudicada e 

acompanhada de morte celular maciça. Ademais, o não surgimento de tumor nos animais 

experimentados sugere que a frequente perda de E-caderina em cânceres epiteliais, tais como 

os carcinomas mamários, deve ser acompanhada de estímulos anti-apoptóticos (BOUSSADIA  

et al., 2002). 

 Concernente ao desenvolvimento neoplásico, tem sido reportado que os tecidos 

epiteliais exibem propensão à perda (total ou parcial) da expressão de E-caderina em função 

da progressão maligna. As evidências dos vários estudos em malignidades epiteliais 

convergem para o papel anti-invasivo e anti-metastático da E-caderina. Todavia, diversos 

mecanismos podem interferir na expressão do gene da E-caderina, incluindo mutações, perda 

de heterozigose (LOH), silenciamento epigenético, superexpressão de repressores do referido 

gene e endocitose de E-caderina (van ROY e BERX, 2008). 

 Mutações no gene CDH1 são bem documentadas em carcinomas mamários e 

gástricos, enquanto que são raramente reportados em carcinomas da bexiga, endométrio, 

ovário, pulmão, tireóide, cólon, esôfago, colangiocarcinoma intra-hepático e carcinoma da 

cavidade oral. Diversos trabalhos têm demonstrado uma frequente LOH do cromossomo 16q 

em carcinomas gástricos, prostáticos, hepáticos e esofágicos (van ROY e BERX, 2008). 

Mutação com inativação de E-caderina foi demonstrada pela primeira vez em carcinomas 

gástricos do tipo difuso. Não obstante, em alguns carcinomas, como o mamário do tipo 

lobular, a expressão da glicoproteína em foco é completamente silenciada porque as 
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alterações neste câncer são acompanhadas de metilação do promotor do gene CDH1 ou 

devido a LOH (BERX et al., 1996). Pelo menos oito tipos diferentes de carcinomas humanos 

apresentam metilação aberrante de ilhas CpG da região promotora do gene CDH1, 

acompanhada de expressão reduzida de E-caderina (van ROY e BERX, 2008). 

 É importante lembrar que diversos fatores celulares atuam como repressores do gene 

CDH1, dentre eles podemos destacar: Snail1, Snail2, Slug, Twist, EF1/ZEB1, SIP1/ZEB2 

(SCHMALHOFER, BRABLETZ e BRABLETZ, 2009). Foi demonstrado em carcinoma 

pulmonar de células grandes, que a COX-2 é capaz de inibir a expressão de E-caderina 

através de um dos metabólitos da degradação do ácido araquidônico, a prostaglandina E2 

(PGE2), que induz a expressão dos fatores snail1 e ZEB1 (DOHADWALA et al., 2006). 

 De mais a mais, a endocitose acompanhada de degradação proteolítica de E-caderina 

também pode contribuir para progressão tumoral. Neste contexto, a ativação anormal de 

alguns proto-oncogenes como c-Met, Src, e EGFR culminam na fosforilação de resíduos de 

tirosina no CD da E-caderina, seguida de recrutamento de Hakai E3-ubiquitina ligase que 

medeia a internalização e degradação proteossômica (van ROY e BERX, 2008). A proteína 

MDM2, uma E3-ubiquitina ligase, descrita anteriormente como principal inibidor de p53, 

também é capaz de induzir a degradação de E-caderina (YANG et al., 2006). 

 Importante notar também que o subdomínio CH3 da E-caderina apresenta vários 

resíduos de treonina e serina que são pontos putativos de fosforilação para a caseína quinase-1 

(CK1), caseína quinase-2 (CK2), GSK3β e a proteína-quinase D1 (PKD1 ou PKCµ). A 

fosforilação destes pontos pode alterar a ligação da E-caderina com a β-catenina. Não 

obstante, enzimas como caspases e calpaína clivam o CD da E-caderina em pontos do 

subdomínio CH2 e os fragmentos produzidos alteram a localização submembranar da β-

catenina, estimulando a expressão de ciclina D1 em queratinócitos humanos, por conseguinte, 

estimulando a migração, proliferação celular e a redução de adesão célula a célula (van ROY 

e BERX, 2008). 

 A perda de expressão de E-caderina em linhagens celulares e tecidos tumorais tem 

sido acompanhada de um fenômeno denominado cadherin switching, também conhecida 

como transição epitelial-mesenquimal (EMT), caracterizada pela expressão de caderinas 

mesenquimais, tais como a N-caderina e caderina-11, em detrimento de marcadores epiteliais, 

como citoqueratina 8 e 18, além da perda da adesão célula a célula e da polarização apico-

basal. Acredita-se que a N-caderina interaja com o receptor FGF promovendo sinalização 

intracelular contínua pela PLCγ, PI3-K e MAPK-ERK, destarte, promovendo a sobrevida 

celular, migração e invasão. Ademais, interações homofílicas entre N-caderinas de células 
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tumorais e as de tecidos como o estroma e o endotélio, podem favorecer a penetração e a 

sobrevida de células malignas em outros órgãos (van ROY e BERX, 2008). 

 

1.4.4. COX-2 

 

 As enzimas cicloxigenases (COX), também conhecidas como endoperóxido sintase H, 

são glicoproteínas ancoradas na membrana de retículo endoplasmático e no envelope nuclear 

através do domínio de ligação a membrana (MORAES et. al., 2007). Cada monômero possui 

um domínio catalítico constituído de um grupo prostético Heme, flanqueado por um sítio 

ativo cicloxigenase (Cx) e outro peroxidase (Px) e desempenham suas funções através da 

formação de homodímeros. Estas enzimas participam do metabolismo de moléculas de ácido 

araquidônico, que são ácidos graxos de membranas citoplasmáticas liberados pela ação da 

enzima fosfolipase A2 (PLA2). O ácido araquidônico é catalisado em endoperóxido de 

prostaglandina G2 (PGG2), em seguida, o sítio peróxido da enzima reduz o PGG2 a PGH2 e, 

a partir deste último (um intermediário instável), todos os prostanóides são produzidos por 

uma variedade de vias metabólicas terminais. Os prostanóides são divididos em três grupos 

principais: prostaglandinas (PGD2, PGE2, PGF2α), tromboxanos (TxA2) e prostaciclinas 

(PGI2). Além de atuarem em sítios distantes do local de síntese, estes produtos também 

exercem efeitos autócrinos e parácrinos (MENTER, SCHILSKY e DUBOIS, 2010). 

 Atualmente, são conhecidas duas cicloxigenases: COX-1 e COX-2; todavia, tem sido 

relatada uma terceira, a COX-3, que representa uma variante da COX-1 decorrente de splices 

do intron 1, com consequente mudança de janela de leitura no RNAm produzido e tradução de 

uma proteína que não apresenta atividade de cicloxigenase (MORAES et. al., 2007). 

Enquanto a cicloxigenase-1 é considerada uma enzima constitutiva na maioria das células de 

mamíferos, a COX-2 é indutiva, respondendo a inúmeros estímulos, tais como de citocinas, 

mediadores da inflamação, fatores de crescimento, agentes oxidantes, agentes infecciosos, 

alguns carcinógenos presentes no tabaco e agentes que causam danos ao DNA, tais como 

radiação gama, raios UV e drogas anti-neoplásicas (BENOIT et al., 2006; MORAES et. al., 

2007). Ademais, a expressão de COX-2 também é regulada por um mecanismo de 

retroalimentação positiva promovido pelos principais produtos prostanóides, PGE2 e TxA2, 

representando uma via de auto-amplificação. Estes dois prostanóides, PGE2 e TxA2, ao se 

ligarem ao seus receptores específicos, respectivamente EP e TP, desencadeiam sinais 

intracelulares que culminam na ativação dos reguladores do gene da COX-2, o NF-κB e o 
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CREB, através das vias: proteína G/AMPc/PKA, Ras/MEK/ERK e EGFR/p38MAPK 

(HUANG e CHEN, 2011). 

 Na região 5’ do gene da COX-2 existem sítios putativos para ligação de fatores de 

transcrição como AMPc-elemento reativo (CRE), NF-IL6 (do inglês, nuclear factor 

interleukin-6), proteína ativadora 1 (AP-1), TCF4/LEF-1 (do inglês, transcription factor 

4/lymphoid enhancer binding protein 1), c-myb; além dos sítios: E-box, motivos de ligação a 

fator nuclear kappa B e um TATA Box (MORAES et. al., 2007). Não obstante, o papel na 

expressão de COX-2 já foi documentado para quatro dos elementos consenso de resposta, a 

saber: CRE, NF-IL6, E-box e motivos de ligação a NF-κB. Estes elementos, em combinação 

ou não, regulam a expressão de COX-2 através de diversas cascatas de sinalização (BENOIT 

et al., 2006).  

 Diversas são as vias de sinalização que regulam a expressão COX-2, dentre aquelas 

desencadeadas por estímulos pró-inflamatórios (por citocinas ou pela ativação de receptores 

do tipo TOLL) incluem ERK, JNK/SAPK, p38/MAPK e PKA, em sua maioria regulando a 

ligação do NF-κB. Acerca das cascatas provocadas por estímulos de crescimento, os 

principais sítios de ligação ativados incluem o AP1, CRE e TCF4/LEF-1, sendo este último 

essencialmente, porém não exclusivamente, ativado pela via Wnt/β-catenina (MORAES et. 

al., 2007). 

 Além do papel bem estabelecido da COX-2 na inflamação, estudos têm demonstrado o 

envolvimento desta enzima na tumorigênese e progressão tumoral de diversos tipos de 

neoplasias. Também está claro que, dentre as cicloxigenases, somente a COX-2 tem exibido 

superexpressão em tumores, incluindo câncer pulmonar, gástrico, de cólon, de bexiga e de 

cabeça e pescoço (HUANG e CHEN, 2011). Não obstante, tem sido constatada uma 

significativa relação inversa entre a expressão de COX-2 e a sobrevida de pacientes com 

câncer. Em geral, a superexpressão de COX-2 está associada a tumores agressivos e desfechos 

adversos, despontando como potencial indicador independente de mau prognóstico 

(MORAES et. al., 2010). 

 Embora os mecanismos tumorigênicos relacionados à COX-2 ainda não estejam 

completamente elucidados, estudos apontam seus produtos prostanóides como os principais 

responsáveis pelos efeitos malignos verificados. Neste contexto, estudos revelam que PGE2, 

derivada da ação da COX-2, é capaz de estimular a proliferação celular, a angiogênese ligada 

ao tumor, potencializar a invasão e bloquear a apoptose de forma a promover a progressão 

tumoral (GREENHOUGH et al., 2009). De modo similar, evidências mostram que o TxA2 

está relacionado a proliferação, progressão e metástases de células malignas. A respeito da 
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PGI2, apesar de atuar como antagonista fisiológico de TxA2, é frequentemente verificada em 

experimentos, todavia, tem sido observado que um desequilíbrio nos níveis destes dois 

prostanóides, com sobrepujança de TxA2, pode favorecer o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, bem como, a progressão tumoral (HUANG e CHEN, 2011). 

 A COX-2 pode promover a angiogênese através da estimulação de VEGF (do inglês, 

vascular endothelial growth factor), survivin, ciclina D1 e MMP-9 (do inglês, matrix 

metallopeptidase-9). Além de atuar como fator pró-angiogênese, a survivin é ainda anti-

apoptótica (HUANG e CHEN, 2011). Quanto à ciclina D1 e MMP-9, o papel da COX-2 na 

regulação positiva destes foi confirmado pelo uso de celecoxib, um inibidor seletivo de COX-

2, que resultou na supressão da expressão de ambos (SHISHODIA e AGGARWAL, 2004). 

Ademais, a inflamação induzida pela COX-2 pode promover a transição epitelial-

mesenquimal que está relacionada com a carcinogênese pulmonar e metástase (HUANG e 

CHEN, 2011). 

  Inúmeros estudos têm sido conduzidos avaliando a associação da fumaça do cigarro e 

seus carcinógenos com a expressão de COX-2 e seus produtos prostanóides no 

desenvolvimento e progressão de diversos tumores. Em cânceres como os pulmonares, nos 

quais o tabagismo é decerto o principal causador, a superexpressão de COX-2 é 

frequentemente verificada em pacientes fumantes. Resultados similares também já foram 

obtidos, in vivo ou in vitro, em cânceres esofágicos, gástricos, de bexiga e de cabeça e 

pescoço (HUANG e CHEN, 2011). Os estudos que investigam os mecanismos moleculares 

subjacentes se concentram em dois principais carcinógenos do cigarro: a nicotina e a NNK 

(nitrosamines 4-[methylnitrosamino]-1-[3-pyridyl]-1-butanona). A NNK interage com o 

receptor nicotínico alfa-7 de acetilcolina (α7-nAChR) promovendo a ativação de NF-κB via 

p38/MAPK. Não obstante, ambos carcinógenos atuam como agonistas de β-adrenoceptor, 

podendo levar também a ativação de NF-κB via p38/MAPK ou via ERK (do inglês, 

extracellular signal-regulated kinases). Esta última via pode ainda ativar o CREB (do inglês, 

cyclic adenosine monophosphate response element-binding). O resultado final destas vias 

inclui a indução da expressão da COX-2. Aqui vale ressaltar que o papel do NF-κB na 

regulação da expressão de COX-2 sob estimulação pela fumaça de cigarro já é bem 

estabelecido, com efeito similar àquele verificado com o fator de necrose tumoral (TNF), um 

potente ativador de NF-κB (HUANG et al., 2011). A NNK também pode afetar a quantidade 

de algumas moléculas associadas ao processo neoplásico: elevando a expressão de PCNA, β-

III-tubulina, F-actina e reduzindo o nível de caspase-3 clivada. Tais efeitos podem ser 
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claramente neutralizados pelo uso de inibidor de TxA2, confirmando o papel deste último na 

regulação das referidas moléculas (HUANG e CHEN, 2011). 

 No caso do TxA2 induzido pela fumaça de cigarro, acredita-se que seu efeito de 

promoção tumoral decorra de três mecanismos principais: (1) ativação plaquetária, que além 

de promover a formação de trombos devido a alteração na forma das plaquetas e subsequente 

agregação, também favorece metástases à medida que células metastáticas circulantes 

agregam plaquetas em sua superfície facilitando a aderência endotelial em sítios distantes; (2) 

contração celular, referente a musculatura lisa arterial; e (3) angiogênese (SCHMID et al., 

1996). 

 Já foi demonstrado que a ativação da sinalização do fator de crescimento epidérmico 

(EGFR) favorece a elevação da expressão de COX-2 na mucosa oral de fumantes, tal evento 

pode ser decorrente da cascata de sinalização que culmina na ativação do NF-κB, via 

p38/MAPK, e do CREB via Ras/mitogen-actived protein kinase (MEK)/ERK (MORAITIS et 

al., 2005; NAKAO, OGATA e SUGIYA, 2009). Noutro experimento, foi demonstrado que o 

CREB, que desempenha função a jusante nas vias PI3K/Akt e ERK, é responsável pelo TxA2 

na proliferação celular induzida por NNK em câncer pulmonar (HUANG et al., 2011). 

 Em uma interessante revisão, Moraes et al. (2007) relatam que a COX-2 e a p53 

exibem mecanismos de regulação mútua, num clássico exemplo de cross-talks entre duas 

proteínas envolvidas no processo tumoral. De acordo com os achados de Benoit et al. (2006), 

a p53 é capaz de transativar o gene da COX-2 numa forma dependente de NF-κB. De modo 

contrário, a p53 também pode competir com proteínas de ligação TATA interferindo na 

transcrição de COX-2 (SUBBARAMAIAH et al., 1999). Por outro lado, a superexpressão de 

COX-2 reduz a apoptose e a expressão de genes regulados pela p53, tais efeitos podem ser 

decorrentes da interação física que ocorre entre estas duas proteínas, impedindo a chegada da 

p53 em seus genes-alvo (MORAES et al., 2007). Ainda na referida revisão, os autores 

comentam que as duas proteínas participam de um delicado mecanismo fisiológico que, 

dependendo dos níveis de cada uma, pode definir se uma célula progride para a morte 

(apoptose) ou sobrevida, mas que esses cross-talks podem ser utilizados em favor do 

desenvolvimento neoplásico. Neste contexto, propõem dois cenários que explicam os padrões 

de expressão de COX-2 em relação ao status do gene TP53 verificados em algumas 

malignidades: (1) em lesões inflamatórias a p53 selvagem, ativada em resposta ao dano no 

DNA e a presença de oxigênio reativo e espécies de nitrogênio, induziria a expressão de 

COX-2, que por sua vez, estimularia a sobrevida celular favorecendo a progressão tumoral, 

porém, em estágios mais avançados a participação da p53 selvagem não seria mais necessária 
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devido ao envolvimento de outros estímulos para transativação de COX-2 ou a aquisição de 

modificações que inibam a apoptose por uma via independente de COX-2, este cenário 

predominaria em lesões como adenocarcinoma de esôfago e adenoma de cólon; (2) em lesões 

pré-malignas não inflamatórias, a superexpressão de COX-2 decorreria predominantemente 

de cascatas de sinalização de crescimento tumoral, tais como Wnt/β-catenina, K-ras ou c-

Myb, podendo coexistir com a mutação de TP53, que neste caso contribuiria para a inibição 

da apoptose, esta desregulação mútua estaria mais associada a prognósticos sombrios, 

ademais, tal cenário prevaleceria em carcinomas escamosos e naqueles casos em que a 

mutação de TP53 antecede o surgimento da lesão. 

 

1.4.5. Proteína p53 

 

 A p53 do tipo selvagem é uma proteína constituída por 393 aminoácidos e age através 

da formação de tetrâmeros, ligando-se a sequências específicas do DNA denominadas 

elementos de resposta do DNA (CHO et al., 1994). A p53 apresenta três domínios: (1) N-

terminal, que desempenha papel de transativação gênica e possui 30 resíduos que contém 

cinco repetições ricas em prolina (P-X-X-P), sinalizando através de sua atividade de ligação a 

domínios do tipo SH3 em efetores ainda não identificados; (2) o domínio central, responsável 

por mediar a ligação a elementos de resposta em regiões promotoras de genes-alvo, também 

por desempenhar atividade de exonuclease 3’-5’; e  (3) o domínio C-terminal, o qual abriga 

sinais de localização nuclear, domínio de tetramerização e de regulação negativa para ligações 

específicas ao DNA (atividade alostérica). Apesar da presença de um átomo de zinco por 

molécula, a estrutura da p53 em nada se parece com fatores de transcrição do tipo zinc-finger, 

porém, representa uma estrutura de ligação a DNA compartilhada apenas com a subunidade 

p50 do NF-κB (MOLL e SCHRAMM, 1998). 

 Em células normais, a meia-vida da p53 é sabidamente curta variando de 20 a 30 

minutos, esta também é a razão para os níveis extremamente baixos normalmente observados. 

Todavia, o mecanismo de acúmulo desta proteína após dano ao DNA, embora ainda incerto, 

parece estar relacionado à interferência de sua degradação proteolítica mediada por ubiquitina 

(CHOWDARY et al., 1994). De acordo com Harris e Levine (2005), parte da ativação da 

proteína p53 envolve sua fosforilação em serinas localizadas nos resíduos 33 e 46 pela 

p38/MAPK, sendo esta última regulada pela via de sinalização Ras-Raf-Mek-Erk. 

 A degradação de p53 é mediada por MDM2, uma proteína nuclear induzida pela 

própria p53 que se liga ao domínio de transativação da mesma promovendo ubiquitinação da 
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p53 no compartimento nuclear, presumidamente preparando-a para exportação para o 

citoplasma onde é degradada em proteossomos. Dessa forma, a MDM2 suprime diretamente a 

transativação gênica, a retenção do ciclo celular e a apoptose promovidos pela p53 

(BERNSTEIN et al. 2002). 

 A p53 pode ser ativada por uma série de oncogenes, tais como E2F1, beta-catenina, 

myc, ras e E1A (de Adenovírus) que regulam positivamente a transcrição de p19ARF (ou p14 

ARF), que por sua vez inibe a MDM2 ubiquitina ligase resultando em um nível elevado de p53 

na célula. Por outro lado, a p53 também apresenta mecanismos de retroalimentação negativa 

como, por exemplo, a regulação da transcrição da proteína Siah-1, uma ubiquitina ligase, que 

promove a degradação de beta-catenina, consequentemente, impedindo o efeito descrito 

acima desta última sobre o p14/p19ARF (HARRIS e LEVINE, 2005). 

 Os co-ativadores transcricionais p300/CBP exercem papel importante na 

potencialização das funções transcricionais da p53. São capazes de se ligar ao domínio de 

transativação da p53 potencializando a ligação ao promotor da p21. Além disso, através de 

sua atividade de acetil-transferase, a p300 pode acetilar a região C-terminal da p53 não apenas 

potencializando a capacidade de ligação a sequências específicas como também de 

transativação de genes-alvo. Também está intimamente relacionada com a degradação de p53 

mediada por MDM2, considerando que o turnover normal de p53 requer a interação de p300 

aos dois referidos componentes. Por outro lado, a acetilação de p53 pode aumentar sua 

estabilidade e, subsequentemete, sua meia vida e atividade transcricional (BERNSTEIN et al. 

2002). 

 De acordo com Sengupta e Harris (2005), a p53 atua como transativador ao ligar-se a 

diversos elementos de resposta presentes na região promotora do gene MSH2. Não obstante, o 

complexo humano de MSH2-MSH6 potencializa, in vitro, a ligação de p53 a substratos de 

DNA contendo bases abauladas (do inglês, bulged bases), indicando que proteínas do sistema 

MMR e a p53 podem agir sinergicamente na célula. Noutro estudo, em casos de sarcoma 

alveolar de partes moles humano, foi verificada uma ausência de expressão de MLH1 e 

MLH2 em casos que apresentavam mutações no gene TP53, sendo que nenhum dos casos 

examinados apresentou hipermetilação de região promotora dos genes do sistema MMR. 

Neste contexto, os referidos autores sugerem que a inativação de genes MLH1/MSH2 tem 

papel importante na mutagênese de genes supressores tumorais (SAITO et al., 2003). 

Todavia, considerando que mutações simultâneas de p53 e MMR têm sido constatadas em 

glioblastomas, mas não em cânceres colorretais, Sengupta e Harris (2005) advertem que 

diferentes efeitos sobre p53 e o sistema MMR podem ocorrem em órgãos diversos. 
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1.4.6. Proteína MYC 

 

 O gene myc foi inicialmente identificado como v-myc (viral-myc) em um retrovírus 

associado ao desenvolvimento de mielocitomatose aviária (do inglês, myelocytomatosis) 

(GRANDORI et al. 2000). Posteriormente, o c-myc foi identificado como homólogo celular, 

estando sua expressão alterada em diversos tumores humanos e animais (MELKOUMIAN et 

al., 2002). 

 O proto-oncogene c-myc está localizado no cromossomo 8q24, sendo constituído de 

três exons, podendo ser transcrito a partir de três promotores distintos, codificando três 

isoformas chamadas de MYC-1 (com 67 kDa),  MYC-2 (64 kDa) e MYC-3, também 

denominada MYC-S (do inglês, Short; por ser a menor das três isoformas). Ulteriormente, 

dois outros genes homólogos ao c-myc foram demonstrados em cânceres humanos: o N-myc, 

amplificado em Neuroblastomas; e o L-myc em carcinoma pulmonar de pequenas células (do 

inglês, Lung). O conjunto desses genes é genericamente descrito como família de oncogenes 

myc (GARDNER et al., 2002; FARIA e RABENHORST, 2006). 

 Após sua tradução, a proteína MYC (ou c-MYC) é rapidamente transportada para o 

núcleo, onde atua como fator transcricional. Para tanto, a MYC necessita combinar-se com 

outra proteína constitutivamente expressa, denominada Max. Essa dimerização é viabilizada 

por sequências conservadas presentes na região C-terminal de ambas as proteínas, designadas 

helix-loop-helix (HLH) e leucine zipper (LZ). Os heterodímeros MYC/Max se ligam em 

regiões específicas do DNA que contenham a sequência CACGTG (conhecida como E-box) e 

ativam a transcrição de promotores adjacentes (AMATI, ALEVIZOPOULOS e VLACH, 

1998). A proteína Max pode ainda formar homodímeros ou heterodímeros com proteínas da 

família Mad, suprimindo os efeitos induzidos pelo dímero MYC/Max. Esse efeito é associado 

à ausência de domínios de transativação (TAD), que contenham Myc boxes I e II (MbI e 

MbII) (MELKOUMIAN et al., 2002). O dímero MYC/Max pode também interagir com 

várias proteínas, uma delas inclui a TRRAP que participa da acetilação de histonas, 

promovendo uma alteração na estrutura da cromatina, permitindo o acesso de fatores 

transcricionais ao DNA. Em contraste, esse efeito é antagonizado pelo complexo Mad/Max, 

através do recrutamento de histona deacetilases (GARDNER et al., 2002). 

 A expressão de MYC em células humanas é extremamente controlada, ocorrendo 

normalmente durante fases específicas do ciclo celular. Todavia, a expressão desregulada 

desse gene pode acarretar alterações celulares, promovendo uma transformação maligna. Isso 

fica bem exemplificado em casos de linfoma de Burkitt, onde se observa uma superexpressão 
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do MYC devido a uma translocação entre os cromossomos 8 e 14, que justapõe o lócus do c-

myc sob o controle do promotor da cadeia pesada de imunoglobulina, que é altamente 

expressa (KLUMB, 2001). 

 Sabe-se que a expressão desregulada de MYC pode favorecer a transição da fase G1 

para fase S do ciclo celular, mesmo na ausência de estímulos mitóticos. Esse efeito está 

possivelmente relacionado à indução de ciclinas A, D1, D2, E, além de CDK4, cdc25A (uma 

fosfatase que ativa CDK2 e CDK4) e a inibição da atividade dos supressores tumorais 

p16INK4a, p21CIP1, p27KIP1 e p57KIP2 (ELEND e EILERS, 1999; AMATI, ALEVIZOPOULOS 

e VLACH, 1998). A inibição da atividade do p27 deve-se em parte ao sequestro mediado pelo 

complexo ciclina E/CDK2 e a indução de Cul-1, que promove a sua degradação (LUTZ et al., 

2002). 

 A proliferação desordenada induzida pela superexpressão de MYC, transpondo pontos 

de checagem do ciclo celular e, subsequentemente, a atividade de mecanismos de reparo do 

DNA, pode culminar em instabilidade genômica, resultando em novas mutações e aberrações 

numéricas e estruturais cromossômicas (GARDNER et al., 2002). 

 Estudos têm demonstrado que a MYC também está associada ao crescimento celular, 

metabolismo, inibição de diferenciação, imortalização, angiogênese e apoptose (GRANDORI 

et al. 2000; GARDNER et al., 2002; LUTZ et al., 2002; PELENGARIS et al., 2002). Tem 

sido sugerido que a transposição dos pontos de checagem induzida pela MYC possa atuar 

como gatilho no processo apoptótico (HERMEKING e EICK, 1994). Segundo Grandori et al. 

(2000), a MYC pode ativar indiretamente a p53 através da indução da expressão do p19ARF, 

que atuaria reprimindo o MDM-2, um modulador negativo da p53 (como visto 

anteriormente), promovendo a transcrição da proteína pró-apoptótica Bax. Tem sido 

demonstrado também que a MYC pode sensibilizar a célula para estímulos apoptóticos 

providos por receptores CD95 (HUEBER et al., 1997). 

 Essas evidências sugerem que um possível efeito sinérgico entre a expressão de MYC 

e a inibição da apoptose poderia contribuir no processo tumorigênico. Essa conjectura fica 

bem exemplificada em casos de linfoma, nos quais tem sido verificado que a co-expressão das 

proteínas Bcl-2 e MYC pode induzir um rápido desenvolvimento do mesmo, sendo esse 

sinergismo originado devido a ação efetiva da Bcl-2 na supressão da apoptose induzida pela 

proteína MYC, sem interferir nos efeitos proliferativos desta última (ZÖRNIG et al., 2001). 

Ademais, sinais mediados pelo receptor IGF-1 (do inglês, Insulin-like growth-factor 1) e/ou  

Ras-ativada podem ativar a serina/treonina quinase Akt, que fosforila a proteína Bad, 
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resultando no sequestro e inativação desta última, pelas proteínas citoplasmáticas 14-3-3, 

efeito que também pode inibir a apoptose induzida pela MYC (PELENGARIS et al., 2002). 

 

1.5. Papel do HPV, EBV e das Oncoproteínas Estudas na Oncogênese Oral 

 

 Apesar dos diversos estudos conduzidos até o presente momento, os mecanismos 

moleculares envolvidos na carcinogênese oral, incluindo a participação das oncoproteínas e 

dos dois vírus aqui investigados, bem como suas inter-relações, ainda não estão 

completamente elucidados. Pelo lado do HPV, acredita-se que os pivôs neste processo sejam 

as proteínas virais de alto-risco E6 e E7, que agem promovendo a degradação dos supressores 

tumorais p53 e pRb, respectivamente. Porém, como apontado anteriormente, outros efeitos 

são atribuídos a estas proteínas virais de alto-risco que também devem contribuir para a 

transformação maligna da mucosa oral, entre eles, a capacidade demonstrada pela E6 de 

reduzir os níveis de E-caderina na superfície de queratinócitos (HUBERT et al., 2005; 

CABERG et al., 2008). A E6 também é capaz de ativar a telomerase, além de recrutar MYC 

para aumentar a eficiência desta ativação (HEBNER e LAIMINS, 2006). Já a proteína E7 é 

capaz de induzir a expressão de p16INK4a, p19ARF e MYC através de fatores E2F liberados em 

consequência da interação entre E7-pRb (HOWLEY e LOWY, 2001; TODD et al., 2002; 

CÁNEPA et al., 2007). A expressão de p19ARF, por sua vez, pode interferir na atividade do 

MDM2, culminando no aumento dos níveis de p53. Vale mencionar ainda que o gene MLH1 

é reconhecido com um dos diversos alvos de fatores E2F (BINDRA e GLAZER, 2007). 

Também tem sido demonstrado que as proteínas E5, E6 e E7 possam regular positivamente a 

expressão de COX-2. No caso da E5, a expressão de COX-2 parece ser induzida pela via de 

sinalização do EGFR com envolvimento de NF-κB e AP-1 (KIM et al., 2009). Enquanto que 

para a E6 e E7 de HPV-16, a via envolvida parece ser a EGFR→Ras→MAPK 

(SUBBARAMAIAH e DANNENBERG, 2007). 

 Quanto ao EBV, sabe-se que o EBNA2 pode transativar o proto-oncogene MYC 

(YOUNG, DAWSON e ELIOPOULOS, 2000; MURRAY, 2001; DOLCETTI e MASUCCI, 

2003). A LMP1 parece estar relacionada com a COX-2 e a p53, pois já é bem conhecida a sua 

capacidade de ativar as vias de sinalização p38/MAPK, JNK/AP-1, NIK/NF-κB, três vias que 

estão relacionadas com a promoção da expressão de COX-2. Não obstante, a via p38/MAPK é 

capaz de ativar a p53 através da fosforilação de resíduos de serinas localizadas em sua 

estrutura (HARRIS e LEVINE, 2005). De modo controverso, o NF-κB pode bloquear a 

expressão de p53 (MORAES et al., 2007). Também foi demonstrado que a LMP1 pode 
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promover a inibição do promotor do p16
INK4a (YANG et al., 2000; ROCCO e 

SINDRANSKY, 2001). 

 Algumas inter-relações também são conhecidas entre as oncoproteínas analisadas 

neste estudo. Partindo da MYC, sabemos que esta proteína possui a habilidade de inibir a 

atividade de p16INK4a (AMATI, ALEVIZOPOULOS e VLACH, 1998; ELEND e EILERS, 

1999) e de se ligar a MLH1 impedindo esta última de exercer suas funções de reparo de DNA 

(PARTLIN et al., 2003). Por outro lado, a MYC pode ativar a expressão de COX-2, através 

da via Akt/CREB, e impedir a degradação de p53 ao bloquear a proteína MDM2 através de 

p19ARF (HARRIS e LEVINE, 2005). Curiosamente, a MDM2 também é capaz de induzir a 

degradação de E-caderina (YANG et al., 2006). 

 A proteína p53, por sua vez, pode promover a degradação de β-catenina (que está 

intimamente relacionada com a E-caderina e a via de sinalização Wnt) através da ativação da 

ubiquitina ligase Siah-1 (HARRIS e LEVINE, 2005). Sem embargo, a p53 também promove 

cross-talks com a COX-2, que dependendo das condições celulares, pode promover a 

expressão desta enzima em cooperação com o NF-κB (BENOIT et al., 2006), ou ainda, 

competir com as proteínas de ligação TATA por uma região no promotor de COX-2, 

culminado, neste caso, em bloqueio da expressão desta cicloxigenase. Em contrapartida, a 

COX-2 impede a ativação dos genes-alvo do p53, possivelmente, por interação física entre 

ambas as proteínas (MORAES et al., 2007). 

 A COX-2 demonstrou também a capacidade de inibir a expressão de E-caderina 

através dos fatores ZEB1 e snail1, ambos ativados por PGE2 (DOHADWALA et al., 2006). 

Todavia, a E-caderina pode interferir na expressão de COX-2 e MYC, por impedir a via de 

sinalização Wnt e a migração de β-catenina para o núcleo (LIU, LAZENBY E SIEGAL, 

2006; SCHMALHOFER, BRABLETZ e BRABLETZ, 2009). Por fim, a inativação de MLH1 

pode favorecer a ocorrência de mutações em TP53 (SAITO et al., 2003) e a redução da 

expressão de COX-2 (KARNES Jr, 2000). Deficiência do sistema MMR parece favorecer a 

ativação constitutiva da sinalização Wnt e o acúmulo nuclear de β-catenina (CASTIGLIA et 

al., 2008). A figura 12 traz uma representação esquemática das possíveis vias de sinalização 

envolvidas, organizadas com base no exposto acima. 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 12 – Representação esquemática das possíveis vias tumorigênicas em CCEO, envolvendo as 

oncoproteínas e os vírus analisados no presente estudo. 

oncoproteínas celulares, enquanto na área azul estão as proteínas do EBV e HPV com expressão 

CCEOs. As inter-relações entre as proteínas são 

proteína promotora do efeito. A legenda na parte inferior esquerda da figura indica os efeitos referentes 

Os asteriscos (*) presentes nas linhas que partem da 

responsável pelos efeitos apontados, que incluem

de COX-2 e ativação da via Wnt com migração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação esquemática das possíveis vias tumorigênicas em CCEO, envolvendo as 

oncoproteínas e os vírus analisados no presente estudo. Na área amarela da figura estão dispostas as 

oncoproteínas celulares, enquanto na área azul estão as proteínas do EBV e HPV com expressão 

relações entre as proteínas são apresentadas através das linhas conectoras que mantém a 

A legenda na parte inferior esquerda da figura indica os efeitos referentes 

Os asteriscos (*) presentes nas linhas que partem da MLH1 representam a inativação de seu gene

ados, que incluem: favorecimento de mutações em TP53

2 e ativação da via Wnt com migração nuclear de β-catenina. 
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Representação esquemática das possíveis vias tumorigênicas em CCEO, envolvendo as 

Na área amarela da figura estão dispostas as 

oncoproteínas celulares, enquanto na área azul estão as proteínas do EBV e HPV com expressão constatada em 

conectoras que mantém a cor da 

A legenda na parte inferior esquerda da figura indica os efeitos referentes às linhas. 

representam a inativação de seu gene que é 

TP53, redução da expressão 
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1.6. Justificativa do Estudo 

 

 Como demonstrado previamente, os cânceres orais demonstram estatísticas mundiais 

alarmantes que, por si só, justificam as pesquisas científicas a respeito. No Brasil os dados 

não ficam atrás, com vários estados apresentando taxas elevadas entre as mulheres, abaixo 

somente daquelas observadas nas regiões sul e central da Ásia e nas ilhas da Melanésia. 

Apesar da relevância epidemiológica, os cânceres orais ainda são menos estudados que outras 

neoplasias o que resulta numa gama de lacunas que precisam ser preenchidas. Entre elas 

estão: uma melhor compreensão dos mecanismos moleculares subjacentes à carcinogênese e à 

progressão de tais malignidades; definição de marcadores tumorais confiáveis para 

determinação do perfil de agressividade tumoral, prognóstico e orientação nas decisões 

terapêuticas; prover evidências que contribuam para o estabelecimento de novas terapêuticas e 

profilaxias. Neste contexto, o presente estudo se propôs a estudar em carcinomas de células 

escamosas orais, que representam maioria entre os tumores orais, o perfil de expressão de seis 

proteínas envolvidas em processos malignos e sua utilidade como indicadores de 

agressividade, cujo emprego ainda não dispõe de consenso na literatura internacional; bem 

como, avaliar a participação de dois vírus oncogênicos encontrados em neoplasias de cabeça e 

pescoço. No caso das proteínas, é importante destacar que a inclusão da cicloxigenase-2 neste 

estudo se deve também ao fato desta enzima poder vir a representar um alvo terapêutico em 

neoplasias orais, como já ocorre em outros sítios anatômicos. Quanto à p53, além de ser um 

componente importante no desenvolvimento de inúmeras neoplasias, também consideramos 

sua relação com a proteína E6 de genótipos de alto-risco de HPV, assim como o fato de 

algumas terapias contra o câncer (radioterápica e quimioterápica) dependerem da apoptose 

ativada pela p53, portanto, requerendo o conhecimento do status desta última no tumor. 

Finalmente, acerca dos vírus estudados, os resultados podem fornecer evidências que 

orientem as condutas clínicas frente à detecção precoce destes agentes em lesões orais 

neoplásicas ou pré-neoplásicas. Sem esquecer que atualmente já existem vacinas contra os 

principais genótipos de HPV e que, dependendo da participação deste vírus neste processo, 

sua recomendação poderia ser extendida para a profilaxia de tumores orais. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

• Detectar a frequência do HPV e EBV em amostras de carcinomas de células 

escamosas orais do Estado do Ceará, correlacionando com a expressão de p16INK4a, E-

caderina, MLH1, COX-2, p53 e MYC. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Estimar a frequência da presença do Papilomavírus Humano (HPV) em uma série de 

carcinomas de boca do Estado do Ceará; 

• Detectar a presença do Vírus de Epstein-Barr (EBV) em uma série de carcinomas de 

boca do Estado do Ceará; 

• Avaliar o padrão de expressão das proteínas p16, E-caderina, MLH1, COX-2, p53 e 

MYC; 

• Avaliar a relação entre os vírus HPV e EBV com a expressão das proteínas estudadas; 

• Avaliar o potencial das proteínas estudadas para serem utilizadas como marcadores 

tumorais de agressividade; 

• Correlacionar os dados laboratoriais acima descritos com os achados demográficos e 

clínico-histopatológicos; 
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ABSTRACT 

 

 Oral squamous cell carcinomas (OSCC) account for up to 94% of oral cancers. The 

mechanisms involved in their genesis and progression are still not well elucidated. The aim of 

the present study was to evaluate the expression of molecular markers in OSCC, also 

according to cytoplasmic staining, to compare the results with demographic and clinico-

pathological features. One hundred OSCC specimens embedded in paraffin blocks were 

submitted to immunohistochemistry for the detection of the marker proteins p53, E-cadherin, 

COX-2, p16, MLH1 and MYC. OSCC was associated with a concomitant lack of expression 

of p16 and MLH1 (p=0.029) and coexpression of p53 and COX-2 (p=0.045). Additionally, 
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COX-2 and nuclear MYC were found to be related to exclusively cytoplasmic staining of 

MLH1 (p=0.060 and p=0.018, respectively). The combination analyses of the markers 

revealed five main groups of altered protein expression, which were mostly of the more 

aggressive tumors, mainly the MLH1(-)/COX-2(+)/p16(-) group. The cases with cytoplasmic 

staining for p16, MLH1 and/or MYC were more frequent in advanced tumors (p=0.009) and 

in those with lymph node metastasis (p=0.001). The significance between p16 and MLH1 

suggests that the lack of this member of the mismatch repair system also favors the 

occurrence of mutations in the p16 gene, culminating in the inactivation of this tumor 

suppressor. The associations of COX-2 and MYC with cytoplasmic MLH1 suggest a blocking 

mechanism for the entry of MLH1 into the nucleus. The combined analyses of the proteins 

investigated, as well as the cytoplasmic staining of p16, MLH1 and MYC, may be useful in 

the evaluation of the aggressive profile and prognosis of OSCC. 

 

Key-words: Oral squamous cell carcinoma; immunohistochemistry; tumor markers 

 

Introduction 
 

 Oral cancers represent an important worldwide public health problem, where they 

represent the tenth most common neoplasm among men around the world.1 Oral squamous 

cell carcinomas (OSCC) account for more than 90% of the cancers of this location.2 

 Although the risk factors for oral cancer are well characterized, such as tobacco use 

and alcohol consumption, the molecular alterations involved in oral carcinogenesis and tumor 

progression are still not well elucidated. Among the gene alterations involved in oral 

carcinogenesis, the alteration in tumor suppressor gene TP53 stands out, in fact, it is the most 

documented abnormality in head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC).3 The p53 

protein is related to cross-talks with many proteins including the cyclooxygenase-2 (COX-2), 

in an apparent physiologic mechanism of mutual regulation.4 COX-2 is a key enzyme in the 

arachidonic acid pathway, initiating the synthesis of biologically important prostanoids and 

eicosanoids, and it also plays an important role in carcinogenesis, especially in the early 

phases, stimulating cellular proliferation and angiogenesis while inhibiting apoptosis.5 

 Another well-studied protein in many tumors is E-cadherin, a cell-to-cell adhesion 

glycoprotein of the adherens junction complex. The lack of expression of this adhesion 

molecule is related to invasion and metastasis in various tumors, including HNSCC.6 Among 

other attributes, E-cadherin is able to recruit β-catenin to the perimembrane region, and the 
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dysfunction of this complex is directly involved in carcinogenesis, favoring the upregulation 

of Wnt signaling and nuclear localization of β-catenin, which in turn, can activate several 

genes including MYC and COX-2.7, 8, 9 Nonetheless, it was shown in non-small cell lung 

cancer (NSCLC) that COX-2 suppresses the expression of E-cadherin through the action of 

the transcription factors snail and ZEB1, induced by prostanglandin E2 (PGE2).9 

 MYC is a protein that is involved in gene transactivation and plays a regulatory role in 

the cell cycle. Its overexpression has been associated with a worse prognosis in various 

carcinomas, including HNSCC.10 The oncogenic role of MYC is partially due to its ability to 

induce the expression of some cyclins and to prevent the activity of the tumor suppressors 

p16INK4a, p21CIP1, p27KIP1 and p57KIP2.11 Also, MYC can affect p53 levels since it has been 

reported to block the action of MDM2 protein (a p53 downregulator) through the activation of 

p14ARF.12 Additionally, it was demonstrated that MYC is able to interact with Mut L 

homologue-1 (MLH1), an enzyme of the mismatch repair system (MMR), allowing its 

heterodimeric partner, MAX protein, to combine with MSH2, another enzyme of this system, 

which may compromise this repair system.13 

 Although some of the above mentioned proteins have already been studied in OSCC, 

very few reports have determined whether the interrelation of these proteins, previously 

evidenced in various cell types through in vitro and in vivo experiments, can be reproduced in 

OSCC samples. Based on the evidence described above, the aim of present study was to 

evaluate by immunohistochemistry the expression of the proteins p16, p53, MLH1, E-

cadherin, COX-2 and MYC, and determine combinations that may represent aggressiveness 

markers in OSCC. The clinico-pathological significance of cytoplasmic staining of p16, 

MLH1 and MYC, which act in the nucleus, was also assessed The expression results of each 

protein were also compared with the demographic and clinico-pathological features of the 

sample studied to establish a relation between the expression pattern of the proteins and the 

aggressiveness levels of tumors. 

 

Materials and Methods 

Clinical Specimens  

 

 The present study was previously approved by the Ethics Committee (COMEP) of the 

Universidade Federal do Ceará, under protocol no. 111/09, abiding by Resolution 196/1996 of 

the National Council of Health – Ministry of Health/Brazil, and therefore, the Declaration of 

Helsinki. The sample consisted of one hundred formalin-fixed paraffin-embedded tumor 
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specimens from patients with OSCC who had undergone surgical resection (71) or oral biopsy 

(29) at two hospitals in Ceará State, Brazil: Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza and 

Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. Demographic and clinico-pathological data 

were obtained from medical reports. Pathological TNM classification was according to the 

American Joint Committee on Cancer (AJCC) 14 and could only be obtained from those who 

underwent surgery. No patient had undergone chemotherapy before obtaining a specimen. 

Each case was reviewed by a pathologist of the team to confirm the diagnosis, differentiation 

and tumor stage. Histological sections 4 µm thick were prepared from the selected blocks and 

placed on silane-treated glass slides for immunostaining procedures. 

 

Immunohistochemistry 

 After deparaffinization and rehydration, the slides were placed in a container with 

10mM citrate buffer solution (pH 6.0), and antigen retrieval was carried out in a Pascal 

pressure chamber (Dako) for 5 minutes at 120°C. Endogenous peroxidase activity was 

blocked with 3% H2O2. Primary antibodies (MLH1, [N-20] sc581, rabbit polyclonal, 1:200 

dilution, Santa Cruz Biotechnology, CA, USA; COX-2, clone 4H12, mouse monoclonal, 1:50 

dilution, Novocastra, Newcastle, UK; p53, clone DO7, mouse monoclonal, 1:50 dilution, 

Novocastra, Newcastle, UK; E-cadherin, clone NCH38, mouse monoclonal, 1:80 dilution, 

Dako, Glostrup, Denmark; MYC, clone 9E10, mouse monoclonal, 1:50 dilution, Diagnostic 

Biosystems, CA, USA) were incubated for 16 hours at 4 to 8°C in a humid chamber. The 

reaction was detected with the MACH 4 Universal HRP Polymer Kit (Biocare Medical, CA, 

USA) according to the manufacturer’s recommendations. The counterstaining was performed 

with Carazzi’s hematoxylin. The expression of p16 protein was assayed with the CINtec 

p16INK4aCytology Kit (Roche, Heidelberg, Germany) according to the manufacturer’s 

instructions. Known positive cases of OSCC for each marker were used as positive controls. 

Brown staining in the nuclei was considered positive for p53 and in the cytoplasm for COX-2; 

whereas, for p16, MLH1 and MYC, both nuclear and cytoplasmic staining were separately 

considered. Plasma membrane staining was considered for E-cadherin. 

 

Staining Assessment Parameters  

 The slides were independently evaluated by two experienced technicians using light 

microscopy at a magnification of 400X. No clinico-pathological features of the cases were 

provided before the microscopic analyses. In the immunostained slides, the labeling index 

(LI) was expressed as the percentage of positive cells following the method described by 
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Landberg and Ross.15 Any case with a LI≥1% was considered positive, except for p53, in 

which the cutoff point to define a case as positive was 10%. These dichotomous results were 

used in the frequency analyses. The H-score (HS), which represents the intensity of staining, 

was determined according to the method described by McCarty et al.16 In this analysis, based 

on the observed intensity or absence of staining, the following values were attributed to the 

cells counted: 0 (absence of staining), 1+ (weak staining), 2+ (moderate), and 3+ (strong). 

Each corresponding percentage was inserted in the formula HS = (%0) x 0 + (%1+) x 1 + 

(%2+) x 2 + (%3+) x 3, giving scores varying from 0 to 300. For all microscopic analyses, at 

least 1000 tumor cells were counted in high power fields. In this study, positivity represented 

the percentage of positive cases for a given protein. 

 

Statistical Analyses 

 The analyses were carried out using the statistical program SPSS for Windows version 

17.0. The non-parametric tests employed included: Pearson’s chi-squared test (χ2) for 

frequency analyses; Mann-Whitney U test for mean comparisons of two groups and ANOVA 

for analysis of more than two groups; and Spearman’s rho for correlations between the 

staining scores. All statistical tests were two-tailed. The differences were considered 

statistically significant when p<0.05. 

 

Results 

 In the present study, the oral cancer patients were predominantly males who were 65 

years or older (49%), and they had a median age of 64 and range of 27 to 96. The tumors were 

localized mainly on the tongue and/or floor of the mouth, moderately differentiated and in 

advanced stages (III and IV). 

 Figure 1 shows images including tumor cells stained for each protein investigated. A 

cytoplasmic pattern was found for p16, MYC and MLH1. The percentage of positive cases 

(positivity) as well as the distribution profile of the staining (focal or diffuse) and the LI and 

HS scores for each marker studied are presented in table 1. The positivities of p53 (88%), 

COX-2 (80%) and E-cadherin (77%) were the highest. p53 displayed a diffuse pattern in the 

majority of the cases (89.8%), and COX-2 displayed predominantly a focal pattern (73.8%), 

while E-cadherin showed a balance between these patterns. As a consequence, the mean 

scores of p53 were the highest. There was a substantial number of negative cases for nuclear 

MLH1 (69%) and nuclear p16 (64%).  
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Table 1 – Results of positivity for each protein, distribution profile of the stained cells (focal or diffuse) and the staining scores LI and HS. 

Proteins  Positivity  Distribution  LI Score  HS Score 

    Focal(%) Diffuse(%)  Mean SE Min Max Median  Mean SE Min Max Median 

                  p16 nuc  36/100  15 (41.7) 21(58.3)  43.3 ±5 1.3 90.1 42.6  86.6 ±12 1.3 250.9 72.8 
                  

p16 cyt  42/100  24 (57.1) 18 (42.9)  39.2 ±4.7 2.8 90.1 36.3  77.0 ±11.0 2.8 250.9 55.5 
                  

E-cadherin  77/100  43(55.8) 34(44.2)  55.6 ±3.8 2.2 100 57.4  115.8 ±10.5 2.2 300 98.5 
                  
p53  88/100  9(10.2) 79(89.8)  59.4 ±2.5 10.4 95.5 61.4  128.3 ±7.1 15.2 274.6 122.0 
                  
COX-2  80/100  59(73.8) 21(26.3)  31.1 ±2.6 3.2 90.7 24.6  40.9 ±4.3 3.4 181.4 27.5 
                  
MYC nuc  51/100  25(49) 26(51)  34.6 ±3 5.0 89.7 30.5  52.2 ±5.7 5.0 179.4 34.3 
                  
MYC cyt  52/100  41(78.8) 11(21.2)  28.2 ±2.8 4.0 85.1 23.9  35.4 ±4.1 4.0 125 25.1 
                  
MLH1 nuc  31/100  12(38.7) 19(61.3)  45.0 ±5.1 1.1 94.2 41.7  54.5 ±6.8 2.2 128.6 48.1 
                  
MLH1 cyt  72/100  37(51.4) 35(48.6)  38.4 ±3.5 1.8 96.9 30.3  52.2 ±6.0 2.0 212.6 30.5 

  SE- Std. Error of mean 
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Figure 1 – Protein expression in oral squamous cell carcinomas, detected by immunohistochemistry (400X). a) 
Case demonstrating moderate staining for p16 in both nucleus and cytoplasm of the tumor cells (arrow); b) E-
cadherin staining in the plasma membrane of the tumor cells; c) strong and diffuse p53 staining; d) moderate 
cytoplasmic COX-2 staining; e) nucleus and cytoplasm concomitantly stained for MYC (arrow); f) detection of 
MLH1 in tumor nuclei (arrow). 
 
 Table 2 shows the immunohistochemistry results in relation to the demographic and 

clinico-pathological features of the sample. In males, a significant number of negatives cases 

were observed for both nuclear (p=0.009) and cytoplasmic (p=0.015) MLH1 expression, 

while COX-2 positivity was significantly increased (p=0.048). Taking into account age, 

nuclear MLH1-negative cases were more frequent in patients less than 55 years old 

(p=0.005), whereas MLH1 cytoplasmic staining was more frequent in patients less than 65 

years old (p=0.005). 

 Regarding to tumor location, although there was no statistical significance, tumors 

occurring on the tongue or floor of the mouth, or both, showed a high number of negative 

cases for nuclear p16 (p=0.089) and nuclear MLH1 (p=0.070). Tumors located in the buccal 

mucosa also had a relatively higher number of nuclear p16 negatives, while it was an 

uncommon event in tumors located on the alveolar ridge (p=0.089). 
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Table 2 – Results of protein detection and their staining sites, distributed by the demographic and clinico-pathological features of the study 
sample. 

                                

 
 

N 

 

p16 nuclear  p16 cytoplasmic  E-cadherin  p53  COX2  
MYC 

nuclear  MYC cytoplasmic  MLH1nuclear  MLH1 cytoplasmic 

 n  (+) (–)  cyt+nuc cyt (–)  (+) (–)  (+) (–)  (+) (–)  (+) (–)  cyt+nuc cyt (–)  (+) (–)  cyt+nuc cyt (–) 
                                
Gender 100  p=0.652   p=0.370  p=0.890  p=0.663  p=0.048  p=0.161   p=0.691  p=0.009   p=0.015 

        Female 36  14 22  13 2 21  28 8  31 5  25 11  15 21  10 7 19  17 19  15 13 8 

        Male 64  22 42  18 9 37  49 15  57 7  55 9  36 28  23 12 29  14 50  10 34 20 

                                

Age group* 100  p=0.109   p=0.277  p=0.105  p=0.296  p=0.283  p=0.685   p=0.449  p=0.005   p=0.005 

        15-44 7  3 4  3 0 4  6 1  7 0  6 1  5 2  4 1 2  1 6  1 3 3 

        45-54 18  4 14  3 4 11  13 5  14 4  17 1  8 10  6 5 7  1 17  1 15 2 

        55-64 26  6 20  6 4 16  16 10  22 4  21 5  13 13  7 7 12  6 20  4 14 8 

        ≥65 49  23 26  19 3 27  42 7  45 4  36 13  25 24  16 6 27  23 26  19 15 15 

                                

Location 100  p=0.089   p=0.170  p=0.552  p=0.411  p=0.496  p=0.228   p=0.659  p=0.070   p=0.061 

        Lip 13  7 6  6 2 5  11 2  13 0  10 3  6 7  4 2 7  8 5  7 2 4 

        Tongue 26  9 17  7 3 16  19 7  21 5  22 4  13 13  7 6 13  8 18  6 9 11 

        Floor 18  6 12  5 3 10  13 5  17 1  14 4  7 11  7 6 5  3 15  3 12 3 

        Retromolar 7  3 4  2 0 5  4 3  5 2  4 3  3 4  2 1 4  3 4  3 2 2 

        Hard palate 10  3 7  3 1 6  8 2  8 2  7 3  3 7  1 2 7  4 6  2 6 2 

        Buccal mucosa 7  1 6  1 2 4  7 0  6 1  5 2  5 2  3 0 4  2 5  2 3 2 

        Alveolar ridge 4  4 0  4 0 0  4 0  4 0  4 0  2 2  2 0 2  2 2  2 2 0 

        Floor+Tongue 15  3 12  3 0 12  11 4  14 1  14 1  12 3  7 2 6  1 14  0 11 4 

                                

Differentiation 100  p=0.047   p=0.033  p=0.417  p=0.711  p=0.320  p=0.068   p=0.227  p=0.118   p=0.064 

        Well 19  5 14  3 1 15  13 6  16 3  17 2  14 5  9 2 8  3 16  2 13 4 

        Moderately 78  28 50  25 10 43  61 17  69 9  60 18  35 43  22 16 40  28 50  23 31 24 

        Poorly 3  3 0  3 0 0  3 0  3 0  3 0  2 1  2 1 0  0 3  0 3 0 

                                

Tumor stage 71  p=0.229   p=0.342  p=0.027  p=0.629  p=0.805  p=0.866   p=0.619  p=0.011   p=0.004 

        I 13  8 5  7 2 4  12 1  13 0  10 3  6 7  5 1 7  8 5  7 3 3 

        II 13  4 9  4 2 7  6 7  12 1  11 2  7 6  4 2 7  2 11  2 4 7 

        III 18  6 12  4 1 13  11 7  17 1  15 3  9 9  6 4 8  3 15  3 12 3 

        IV 27  8 19  7 2 18  22 5  24 3  24 3  16 11  11 8 8  5 22  3 19 5 

 * Intervals of age standardized by IARC. Mean=63.9; Median=64; Min=27; Max=96. 
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 The number of p16-negative cases were significant high in well-differentiated tumors 

for both nuclear (p=0.047) and cytoplasmic (p=0.033) staining. Still, in well-differentiated 

tumors, there was an increase in cases with exclusively cytoplasmic staining for MLH1. 

However, the mean HS for cytoplasmic MLH1 varied in relation to the differentiation grade, 

demonstrating the following respective values for the well, moderately and poorly 

differentiated tumors: 20.4, 59.3, 82.6 (ANOVA; p=0.017). Although there was a slight 

increase in nuclear MYC positivity in well-differentiated cases (p=0.068), only 28.5% (4/14) 

had a diffuse pattern, while 62.8% (22/35) of moderately differentiated tumors showed the 

same pattern. The two poorly differentiated tumors displayed a focal pattern (Pearson’s chi-

squared; p=0.032). 

 With respect to tumor stage, while the nuclear MLH1-positive cases exhibited similar 

frequencies in all stages,  MLH1 negativity and also the cases with exclusively cytoplasmic 

staining for MLH1 increased with tumor stage progression (p=0.011 and p=0.004; 

respectively). Although there was an unexpected increase in E-cadherin positivity in tumor 

stage IV, only 27.3% (9/33) of the advanced stages (III and IV) showed a diffuse pattern of 

staining whereas the same pattern distribution was observed in 61.1% (11/18) of the early 

stage (I and II) cases (Pearson’s chi-squared; p=0.018). Additionally, the mean HS also 

decreased from 156.4 in the early stage group to 64.6 in those of advanced stage (Mann-

Whitney U test; p=0.019). 

 

Analysis of association between the markers  

 The associations between the proteins studied are presented in table 3. In these 

analyses, nuclear p16 was significantly associated with nuclear MLH1 (p=0.029) and 

cytoplasmic MLH1 (p=0.014). In both relations, a high number of co-negative cases were 

noted. Interestingly, there were a substantial number of nuclear p16(-) p53(+) cases (54 cases) 

and a significant relation between p53(+) and cytoplasmic p16(-) (p=0.040). Also, 

significance was observed in the co-positivity between p53 and COX-2 (p=0.045) and in the 

combination COX-2(+) and nuclear MLH1(-) (p=0.040). COX-2(+) was also more frequent in 

cases in which MLH1 staining was exclusively cytoplasmic (p=0.060). 
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Table 3 - Comparison of the frequencies of the proteins studied (Pearson chi-squared test). 

 p16 

nuclear P 

p16 

cytoplasmic P E-cadherin P p53 P COX-2 P 
MYC 

nuclear P 

MYC 

cytoplasmic P 

 (+) (–)  cyt+n cyt (–)  (+) (–)  (+) (–)  (+) (–)  (+) (–)  cyt+n cyt (–)  

                        
MLH1 (nuclear)   0.029    0.119   0.002   0.852   0.040   0.037    0.297 

       (+) 16 15  14 3 14  30 1  27 4  21 10  11 20  7 6 18  

       (–) 20 49  17 8 44  47 22  61 8  59 10  40 29  26 13 30  

MLH1 (cytop)   0.014    0.128   0.015   0.597   0.060   0.018    0.109 

       cytop+nuc 15 10  13 2 10  24 1  21 4  16 9  9 16  6 4 15  

       cytop 14 33  12 6 29  31 16  41 6  41 6  31 16  21 10 16  

       (–) 7 21  6 3 19  22 6  26 2  23 5  11 17  6 5 17  

E-cadherin   0.259    0.274         0.342   0.042    0.776 

       (+) 30 47  27 8 42     70 7 0.101 60 17  35 42  24 15 38  

       (–) 6 17  4 3 16     18 5  20 3  16 7  9 4 10  

p53   0.137    0.040         0.045   0.588    0.355 

       (+) 34 54  30 11 47        73 15  44 44  30 18 40  

       (–) 2 10  1 0 11        7 5  7 5  3 1 8  

COX-2   0.096    0.189            0.548    0.217 

       (+) 32 48  28 9 43           42 38  28 17 35  

       (–) 4 16  3 2 15           9 11  5 2 13  

MYC (nuclear)   0.571    0.375                 

       (+) 17 34  13 5 33                  

       (–) 19 30  18 6 25                  

MYC (cytop)   0.691    0.235                 

       cytop+nuc 10 23  7 4 22                  

       cytop 7 12  7 4 8                  

       (–) 19 29  17 3 28                  
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 Statistical significance was found between E-cadherin and nuclear MLH1 (p=0.002) 

and cytoplasmic MLH1 (p=0.015), with a high number of cases with exclusively cytoplasmic 

staining for MLH1 and E-cadherin negativity. On the other hand, E-cadherin was significantly 

associated with nuclear MYC expression (p=0.042), where cases of nuclear MYC(+) E-

cadherin(-) as well as cases of nuclear MYC(-) E-cadherin(+) were well represented. Also, 

nuclear MYC(+) was statistically associated with nuclear MLH1(-) (p=0.037) and with 

exclusively cytoplasmic staining for MLH1 (60.8% [31/51], p=0.018). It is interesting to note 

that 66% (31/47) of the cases with exclusively cytoplasmic staining for MLH1 showed MYC 

cytoplasmic staining, although 21 out of 31 cases showed concomitant nuclear and 

cytoplasmic staining for MYC. 

 Table 4 presents the Spearman’s correlation results between the LI scores of each 

marker studied. HS provided similar values for correlation coefficients and p-values of LI. In 

general, the results demonstrated concordance with those associations presented in table 3. 

However, in these analyses a significant direct correlation between p53 and nuclear MYC was 

found (p=0.038). 

Based on the most frequent alterations as well as the significant associations and 

trends observed in tables 3 and 4, it was possible to define six groups headed by two main 

proteins which were combined with the other markers studied (figure 2). Each combination 

was compared with the other types of cases to elucidate important pathways for oral tumors. 

Based on these analyses, the following main groups defined the cases with the more 

aggressive pathological profile: 1) MLH1(-) COX-2(+) p16(-); 2) p53(+) COX-2(+) p16(-); 3) 

MYC(+) MLH1(-) p16(-); 4) MYC(+) p53(+) p16(-); 5) MLH1(-) COX-2(+) p53(+). E-

cadherin was not included in these analyses due to the few negative cases. 

 Table 5 shows the distribution of groups regarding tumor stage and lymph node 

metastasis. In all groups, stage III-IV tumors were more frequent, although without statistical 

significance. On the other hand, there was a statistical association between the first three 

groups with lymph node involvement and a trend in the fourth group. 

 When analyzing the exclusively cytoplasmic staining for p16, MLH1 and MYC, the 

tumors with staining for at least one of these proteins showed that 61.7% (29/47) had lymph 

node metastasis, compared with 20.8% (5/24) for the remaining cases (p=0.001). Also, the 

majority (76.6% [36/47]) belonged to the tumor stages III-IV (p=0.001), compared to only 

37.5% (9/24) of the remaining cases. 
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Table 4 – Correlation between the LI staining scores of the proteins (Spearman’s correlation). 
   

p16(nuc) E-cadherin p53 COX-2 MYC(nuc) MLH1(nuc) 

p16(nuc) Correlation Coefficient  1.000 0.106 0.017 -0.027 -0.035 0.239* 

 Sig. (2-tailed)  . 0.295 0.870 0.791 0.729 0.017 

E-cadherin Correlation Coefficient  0.106 1.000 -0.015 -0.182 -0.350** 0.442** 

 Sig. (2-tailed)  0.295 . 0.881 0.070 0.000 0.000 

p53 Correlation Coefficient  0.017 -0.015 1.000 0.151 0.208* -0.023 

 Sig. (2-tailed)  0.870 0.881 . 0.134 0.038 0.821 

COX-2 Correlation Coefficient  -0.027 -0.182 0.151 1.000 0.184 -0.269** 

 Sig. (2-tailed)  0.791 0.070 0.134 . 0.066 0.007 

MYC(nuc) Correlation Coefficient  -0.035 -0.350** 0.208* 0.184 1.000 -0.274** 

 Sig. (2-tailed)  0.729 0.000 0.038 0.066 . 0.006 

MLH1(nuc) Correlation Coefficient  0.239* 0.442** -0.023 -0.269** -0.274** 1.000 

 Sig. (2-tailed)  0.017 0.000 0.821 0.007 0.006 . 

         * Correlation is significant at the 0.05 level 
** Correlation is significant at the 0.01 level 
 

 

Table 5 – Comparison of the pathological profile of the five main groups of combined 

markers and of the remaining tumors. 

 Group 1   Group 2   Group 3   Group 4   Group 5  
 MLH1(-) 

COX2(+) 
p16(-) 

R  p53(+) 
COX2(+) 

p16(-) 

R  MYC(+) 
MLH1(-) 
p16(-) 

R  MYC(+) 
p53(+) 
p16(-) 

R  MLH1(-) 
COX2(+) 

p53(+) 

R 

Tumor Stage               
         I-II 8 18  10 16  5 21  6 20  14 12 
         III-IV 23 22  23 22  17 28  16 29  30 15 
               
P-value* 0.096   0.303   0.103   0.273   0.284  
               
Lymph node 
metastasis 

              

         N0 12 25  13 24  7 30  8 29  21 16 
         N1 19 15  20 14  15 19  14 20  23 11 
               
P-value* 0.047   0.046   0.022   0.075   0.345  
               

 * Pearson’s chi-squared test; R= remaining cases 
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  p16(-) = 39 

MLH1(-) COX-2(+)  E-cad(-) = 19 
(n=59)  MYC(+) = 35 

  p53(+) = 54 
    
  p16(-) = 43 

p53(+) COX-2(+)  E-cad(-) = 17 
(n=73)  MLH1(-) = 54 

  MYC(+) = 39 
    
  p16(-) = 28 

MYC(+) MLH1(-)  E-cad(-) = 16 
(n=40)  COX-2(+) = 35 

  p53(+) = 35 
    
  p16(-) = 28 

MYC(+) p53(+)  E-cad(-) = 13 
(n=44)  MLH1(-) = 35 

  COX-2(+) = 39 
    
  E-cad(-) = 16 

p16(-) MLH1(-)  MYC(+) = 28 
(n=49)  COX-2(+) = 39 

  p53(+) = 42 
    
  p16(-) = 42 

p53(+) MLH1(-)  E-cad(-) = 18 
(n=61)  MYC(+) = 35 

  COX-2(+) = 54 
    

Figure 2 – Main arrangements of markers defined based on the alterations determined in previous analyses and 

the number of cases of each combination. 

 

DISCUSSION 

 The oral cancer keeps high incidence and mortality rates, representing a serious 

worldwide public health problem. According to data from International Agency for Research 

on Cancer (IARC), it was estimated for the year 2008 approximately 263,900 new cases and 

128,000 deaths due to oral cancer in worldwide.1 The molecular mechanisms underlying the 

genesis and progression of these tumors are still not sufficiently understood. Unlike other 

cancers, there are few molecular studies on OSCC and, until the present moment, it was not 

defined any tumor marker in order to characterize these tumors. 

 The negativities found for p16 (64% and 58%) were within the range obtained by 

several authors, varying from 45.5 to 85.8%, 17-31 and differed from the study of Karsai et al., 
32 in which it was found low number of negative cases (13.4%). The increase of number of 

negative cases according with the tumor grade agrees with the suggestion that the loss of p16 

expression in oral lesions is an early step in oral carcinogenesis.33 
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 According to the world literature, there is a wide variation in the criteria used for 

define a positive case, not only for p16 but for almost all proteins studied herein. The majority 

of works have considered as positive any case with more than 1% stained cells, while others 

had established cutoff points ranging between 5 and 50%. The p53 seems to be an exception, 

where many studies have used 10% as the cutoff point. There is also variation with regard to 

the stained cell compartment; for instance, some studies have assessed only p16 nuclear 

staining, with others considering only cytoplasmic staining when nuclear staining was also 

seen, but few have considered cytoplasmic staining independently. Additionally, it has 

already been demonstrated that p16 cytoplasmic staining is associated with worse prognosis 

in astrocytomas.34 Furthermore, Chen et al. 25observed both nuclear and cytoplasmic staining 

in various oral samples, including those from normal mucosa, hyperkeratosis, dysplasia of 

various grades up to OSCC without metastasis, but only cytoplasmic staining in those 

carcinomas accompanied by metastasis, suggesting that this pattern of p16 staining may be 

associated with metastasis. Buajeeb et al. 29 affirm that cytoplasmic localization could be 

related to p16 inactivation, and for this reason, the present study assessed separately the 

subcellular staining sites to better understand the meaning of cytoplasmic staining in OSCC. 

 The statistical significance found between p16 (both nuclear and cytoplasmic) and 

differentiation indicates that the lack of p16 expression is a little more frequent in well-

differentiated tumor whereas uncommon in poorly differentiated tumors. This intriguingly 

distribution pattern is kept even with cut-offs between 1% and 30%. The only study that we 

found reporting the p16 staining pattern in relation to differentiation grade was of Chen et al., 
25 in which, conversely, the staining in well-differentiated tumors was stronger, occurring 

predominantly in superficial cells of tumor nests, and the staining when present in poorly 

differentiated tumors was weak and occurring in cells irregularly scattered in the tissue. 

 Regarding E-cadherin, the percentage of negative cases (23%) obtained in our study 

was close to that reported by Aguiar Júnior et al. 3 and Wang et al.,35 where the percentages 

were 16 and 25%, respectively. Aguiar Júnior et al. 3 observed the mentioned level of 

negativity with membrane staining, but a higher percentage (74.1%) when only cytoplasmic 

staining was considered. Some studies have demonstrated lower negativities, varying from 0 

to 10%, 6, 7, 36-41 while others have exhibited percentages between 40.5 and 59.5%.42-48 

Although the significance observed in the relation between positivity and tumor stage, the 

distribution and the intensity of staining were reduced in advanced stage tumors, which is 

more in line with tumor progression. The reduction in E-cadherin expression is related to a 

worse prognosis because of the higher risk for metastasis and shorter survival.39 
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 In this study, the involvement of p53 is undoubtful based on the positivity (88%) and 

the staining scores (LI=59.9; HS=128.3), both high, as well as by the predominantly diffuse 

pattern of stained cell distribution and was in accordance with various recent studies. 5, 20, 21, 27, 

32, 43, 49 Lower positivity percentages have also been reported, varying from 22.5 to 63.3%.3, 10, 

17, 19, 30, 41, 48, 50-52 Concerning COX-2, the percentage of positive cases (80%) found in this 

study was similar to that obtained by the majority of authors, reporting levels of 82.4 to 

100%.5, 49, 54-58 Lower positivities were also reported by Kyzas et al., 59 Sawhney et al. 60 and 

Itoh et al.,61 with respective values of 44%, 65% and 65.2%. 

 Taking into account MYC positivity, either nuclear (51%) as cytoplasmic (52%) 

positivity are in agreement with previously published studies on OSCC: 56.3% for nuclear 

staining,50 and 64% for cytoplasmic staining.19 Nevertheless, lower positivities have been 

reported as 10.4%, considering nuclear with or without cytoplasmic staining 48 and of 30% 

considering only nuclear staining.10 Takes et al.48 included laryngeal and pharyngeal 

carcinomas in their series, which might have been the reason for reduced positivity. Anyway, 

it has been also reported high positivities when considering only cytoplasmic staining (72%-

81.4%).48, 62 

 Few studies have focused on the expression of the repair enzyme MLH1 in OSCC and 

have demonstrated different percentages of negative cases (15.3%, 24%, 49% and 60%).63-66 

As Lo Muzio et al., 67 in our study, the nuclear and cytoplasmic regions were considered, 

while the other works considered only nuclear staining. However, in the latter study, 6 out of 

20 OSCC cases showed concomitant nuclear and cytoplasmic staining. They also 

demonstrated exclusively cytoplasmic staining in 3 out of 20 cases. Although the importance 

of the cytoplasmic localization of MLH1 is still not completely understood, in the present 

study it was statistically increased in tumor stages III and IV, suggesting that this staining 

pattern is related to more aggressive tumors, which is corroborated by the findings of Lo 

Muzio et al.67 where the nuclear staining occurried predominantly in well-differentiated areas 

of each tumor, and cytoplasmic staining in poorly differentiated portions. In line with the 

latter, in our study the mean of H-score for cytoplasmic staining in well, moderately and 

poorly differentiated tumors was 20.4, 59.3 and 82.6, respectively (ANOVA, p=0.017), while 

there was no positive case for MLH1 nuclear staining in poorly differentiated cases. In the 

work of Fernandes et al., 63 nuclear MLH1 expression was also uncommon in poorly 

differentiated tumors. These authors hypothesized that this fact may reflect the exhaustion of 

the MMR system. Nonetheless, in the present study, cytoplasmic staining was seen in all 
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poorly differentiated cases, suggesting that the MLH1 protein produced in these tumors is 

unable to enter the nucleus. 

 Additionally, in the present study a lack of nuclear MLH1 expression was statically 

associated with males, this find disagrees with the Ramírez et al. 65 and Czerninsk et al. 64 

studies, in which they observed a high frequency of MLH1 methylation in females. 

Methylation of the promoter MLH1 gene is a common event for silencing its function. 

 

Associations and correlations between the marker proteins 

 Regarding the analyses of the proteins studied, the association between p16 and 

MLH1 as well as the direct correlations of their staining scores, suggests that the lack of 

expression of MLH1, a member of the MMR system, may also affect the p16 gene 

expression. According to Lo Muzio et al.,67 the lack of expression of MLH1 and MSH2 could 

constitute a potential hallmark mutator phenotype for this type of cancer. Additionally, the 

association between nuclear p16 (lack of expression) and cytoplasmic MLH1 reinforces the 

idea that its exclusive presence in the cytoplasm represents an inert status of this protein with 

effects similar to those occurring in its loss of expression. 

 A high number of p16(-) p53(+) cases were observed, indicating the relevance of the 

loss of both tumor suppressors in OSCC. Interestingly, all cases with exclusively cytoplasmic 

staining for p16 were p53(+) (p=0.040), supporting the hypothesis of inert status of the p16 

when seen exclusively in the cytoplasm, since the p53 immunopositivity is commonly related 

to mutations in its gene.5 Other studies have not been successful in finding statistical 

significance between p16 and p53.17, 19, 30 It was not found any other study in OSCC 

correlating p16 results with the other proteins studied herein. 

 Positivity for p53 was also associated with COX-2 positivity. This association was not 

observed in previous studies in OSCC.5, 49, 53 It has been reported that these two proteins 

participate in a delicate mechanism of mutual regulation, in a classical example of cross-talk, 

which in some conditions may be in line with neoplastic development.4 Goulart-Filho et al. 5 

showed co-expression in 73% of the cases and attributed the high expression of both proteins 

to the loss of a mechanism of COX-2 down-regulation promoted by p53 in its wild form, 

through competition for TATA-binding proteins. According to Moraes et al. 4, in non-

inflammatory pre-malignant lesions, COX-2 overexpression is predominantly due to tumor 

growth signaling cascades, such as Wnt/β-catenin, K-ras or c-Myb, and may coexist with 

TP53 mutation, which in this situation would contribute to the inhibition of apoptosis, with 

this mutual deregulation being more associated with worse prognosis and, such a scenario, 
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would prevail in squamous cell carcinomas and in tumors in which TP53 mutation precedes 

the lesion. 

 The significances verified in the analyses between nuclear MLH1 and COX-2, and 

similarly between MLH1 and MYC (both nuclear), are in line with the effects decurrent of the 

lack of MLH1expression. In this context, Castiglia et al. 68 found in MMR system-deficient 

melanoma cell lines a constitutive activation of the Wnt signaling that, according to 

Schmalhofer, Brabletz and Brabletz,9 is able to activate MYC and COX-2 genes, which would 

explain our findings regarding MLH1 and the two other proteins. The findings of exclusive 

cytoplasmic MLH1, in relation to these two markers, support a hypothesis that its presence in 

the cytoplasm represents an inert state of this repair enzyme. Concerning to results of MYC 

and MLH1, the large number of cases with exclusively cytoplasmic staining for both of them 

suggests a possible interaction between these two proteins. These findings are in agreement 

with those of Partlin et al.,13 who demonstrated in vitro and in vivo that MYC was able to 

interact with MLH1 and that the induction of high expression of MYC was followed by a 

notable increase in the frameshift mutation rate at HGPRT locus what, according the referred 

authors, is compatible with the MMR activity partially inhibited by deregulated expression of 

MYC. Therefore, we should not exclude the possibility of a lack of MLH1 expression or, 

when expressed, its retention in the cytoplasm induced by MYC and, judging by the 

similarities with the results of the analyses between MLH1 and COX-2, it seems that the 

COX-2 contributes for this event, although other approaches will be needed to assess such 

conjectures. 

 The majority of cases with MLH1 nuclear expression were also E-cadherin positive, 

thereby representing a probable effort of the cells to hinder malignant progression. On the 

other hand, most of the E-cadherin(-) cases were also negative for nuclear MLH1 or exhibited 

staining exclusively in the cytoplasm, which reinforces the notion that the entrance of this 

repair enzyme into the nucleus is blocked, thereby impairing its activity. It is important to 

recall that E-cadherin is also responsible for β-catenin recruitment at the plasma membrane, 

downregulating the signaling secondary to its migration to the nucleus.9 In this scenario, the 

lack of both E-cadherin and MMR system components seems to be related to the transport of 

β-catenin to the nucleus, also explaining the significant association and inverse correlation 

observed between E-cadherin and nuclear MYC. 

 Corroborating our findings, Shah et al. 19 also demonstrated direct correlation between 

p53 and MYC, indicating that the high p53 score values might be favored by MYC through 

p14ARF induced-MDM2 inactivation.12 In addition, as the present study,  Baral et al. 50 did not 
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find any significance when analyzing only MYC, supporting the idea that the association 

between p53 mutation and MYC expression exerts an essential role in the progression of 

OSCC, while reiterates the importance of markers combination for a more consistent 

evaluation of the profile of each neoplasm. 

 As the tumors acquire many alterations during their progressions which can define the 

tumor pathways, combinations among the studied markers were done. From these analysis 

five main groups showed a relative increase of frequencies in advanced stage tumors: 1) 

MLH1(-) COX-2(+) p16(-); 2) p53(+) COX-2(+) p16(-); 3) MYC(+) MLH1(-) p16(-);4) 

MYC(+) p53(+) p16(-); 5) MLH1(-) COX-2(+) p53(+). Also, the higher proportion of tumors 

with lymph node metastasis were more evident, especially regarding the first four groups, 

which share one characteristic: lack of p16 expression. In general, these results denote that 

these proteins are useful aggressiveness markers for OSCC when evaluated in combination, 

and may contribute additional information mainly in the detection of early lesions and 

assessment of events such as regional metastasis. In addition, markers such as these may 

become important prognosticators of metastasis and recurrence, and may guide therapeutic 

decisions; for instance, in the use of drugs that act on COX-2, p53 status should be taken into 

account, which in turn contributes to apoptosis recovery and therefore better therapeutic 

response.4 

 In the opinion of Silva et al. 33, p16, p53 and MYC are potential biomarkers in oral 

carcinomas and, as previously mentioned, the other proteins investigated are directly or 

indirectly related to these markers. It is important to mention that there are very few studies in 

the worldwide literature that have analyzed their data in this way, and so far, none has done so 

with the set of markers investigated here. However, among the few studies that performed 

combined analyses, both p53 and p16 were associated with worse prognosis. Shiraki et al. 69 

found that the combined expression of p53, EGFR and cyclin D1 was associated with a worse 

prognosis, while Jayasurya et al. 70 obtained similar results in tumors with downregulation of 

p16 and overexpression of cyclin D. 

 Another important issue is regarding to cell compartment of the staining. For some 

markers, the precise location of the staining in the tumor cells is also important for their 

assessment. Nevertheless, the cases showing exclusively cytoplasmic staining for at least one 

of the proteins p16, MLH1 and MYC also demonstrated more severe profiles. Thus, 

considering our results regarding tumor stages and lymph node metastasis, as well as previous 

studies assessing patient survival, the proteins studied herein seem to represent good 

indicators of the aggressiveness and possibly prognosis of OSCC. 
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 In conclusion, the results of the proteins investigated corroborate the oncogenic 

pathways proposed for OSCC. The concomitant lack of expression of p16 and MLH1 and the 

coexpression of p53 and COX-2 showed associations in OSCC. Additionally, COX-2 and 

MYC were associated with the exclusively cytoplasmic staining of MLH1, suggesting the 

involvement of a mechanism blocking the entry of MLH1 into the nucleus. The combination 

analyses of the markers indicated five main groups of altered protein expression, which were 

mostly of the more aggressive tumors, so combined immunohistochemical analysis may 

represent a helpful tool in the assessment of the aggressive profile. Finally, the exclusively 

cytoplasmic staining for p16, MLH1 and/or MYC was also associated with more aggressive 

tumors, corroborating the relevance of these proteins as indicators. 
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Abstract 

 

The oral squamous cell carcinoma (OSCC) represents a serious world public health problem. 

The molecular mechanisms implicated in the tumor development are still not completely 

understood. The aim of the present study was to evaluate the presence of Human 

Papillomavirus (HPV) and Epstein-Barr virus (EBV) as well as the expression of the proteins 

p53, E-cadherin, COX-2, p16, MLH1 and MYC in OSCC. Materials and Methods - One 

hundred OSCC specimens embedded in paraffin blocks were submitted to in situ 

hybridization for HPV and EBV, and immunohistochemistry for detection of the referred 

proteins. Results - Thirty-one cases showed HPV in tumor tissue. The EBV was not detected 
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in any case investigated, neither in the tumor tissue nor in non-neoplastic epithelium. The 

HPV(+) group demonstrated high positivity for nuclear p16 (p=0,029) and cytoplasmic MYC, 

and an increase of the lack of MLH1 nuclear expression (p=0,031). There was also a trend 

related to the increase of the COX-2 positivity in the HPV(+) group (p=0,084). Conclusions - 

Our findings suggest that the HPV is involved in an important portion of OSCC cases and that 

may promote the expression of the nuclear p16, cytoplasmic MYC and COX-2, and down-

regulates the nuclear expression of MLH1. 

 

Keywords: Oral squamous cell carcinoma, HPV, EBV, p53, E-cadherin, COX-2, p16, 

MLH1, MYC. 

 

Introduction 

 

 The oral cancer represents an important world public health problem. According to 

data from the International Agency for Research on Cancer (IARC), it was estimated for the 

year 2008 about 263,900 new cases and 128,000 deaths due to oral cancers around the world 

(Jemal, 2011). Among the tumors at this anatomic site, the oral squamous cell carcinomas 

(OSCC) comprise more than 90%. Several risk factors are implicated with oral cancers; 

however, the main ones include: smoking, alcohol consumption and infection by high-risk 

genotypes of Human Papillomavirus (HPV) (Rosebush et al., 2011). 

 The relation between HPV and OSCC has been studied for three decades and, in spite 

of the countless works developed during this period, the role of the HPV in the oral 

carcinogenesis is still not completely elucidated. The various findings that reinforce the 

hypothesis of the HPV involvement in the development of oral neoplasms are also followed 

by some conflicting results. A clear example is the large variability in the prevalence of HPV 

found by the several studies, using diverse methods, with percentages ranging between 0 and 

100% (Miller & White, 1996; Ha & Califano, 2004; Koyama, Uobe & Tanaka, 2007; Termine 

et al., 2008). 

 Despite the period which the HPV has been studied, the molecular mechanisms 

underlying the malignant development are still not entirely understood. The more explored 

mechanisms, mainly in oral cancers, include the p53 degradation induced by E6 of high-risk 

HPV (HR-HPV) and the overexpression of p16 due to E2F released after interaction between 

the viral protein E7 of HR-HPV and the pRb (Angiero et al., 2010). p53 is a tumor suppressor 

which regulates the cell cycle, coordinating the DNA repair or stimulating apoptosis when the 
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genetic damage is extensive and irreversible (Shindoh et al., 1995). p16 is another tumor 

suppressor that is able to block the CDK-4 and CDK-6, impairing the phosphorylation of pRb 

(Cánepa et al., 2007; Pannone et al., 2012). 

 Other genes are also known targets for E2Fs, including the c-myc (Howley & Lowy, 

2001; Todd et al., 2002; Cánepa et al., 2007) and the h-MLH1, the latter encodes a 

homonymous enzyme (MLH1, Mut L homologue-1), member of the mismatch repair system 

(MMR) (Bindra & Glazer, 2007). When expressed in a deregulated way, the proto-oncogene 

c-myc can favor the uncontrolled cell proliferation, transposing checkpoints and culminating 

in genomic instability and new mutations (Gardner et al., 2002). In addition, recent studies 

have suggested that the viral proteins E5, E6 and E7 are able to induce the expression of 

cyclooxygenase-2 (COX-2) (Subbaramaiah & Dannenberg, 2007; Kim et al., 2009). The 

COX-2 is a key enzyme in the arachidonic acid pathway, responsible for the synthesis of 

prostanoids. Besides, it has demonstrated important role in the oncogenesis of various tumor 

types, by stimulating the cell proliferation and angiogenesis and by apoptosis inhibition 

(Goulart Filho, 2009). The E-cadherin is a glycoprotein of cell-to-cell adhesion, its loss of 

expression is related to invasion and metastasis in several tumors (Mostaan et al 2011). In 

vitro experiments have demonstrated the potential of the protein E6 of HR-HPV to reduce the 

E-cadherin levels in the keratinocyte surface (Hubert et al., 2005; Caberg et al., 2008). 

 The Epstein-Barr virus (EBV) has also been implicated in the oral carcinogenesis 

(Horiuchi et al., 1995; Higa et al., 2002; Shimakage et al., 2002). The oncogenic effects of 

EBV are attributed to their latent transcripts, among them, those already verified in OSCC 

include: LMP1, EBNA2 and EBERs. It is known that the EBNA2 transactivates the c-myc 

(Dolcetti & Masucci, 2003). The LMP1 seems to be related to COX-2 and p53, since this 

viral protein is able to activate three signaling pathways involved in the COX-2 expression: 

p38/MAPK, JNK/AP-1, NIK/NF-κB. Nevertheless, the p38/MAPK pathway is able to 

activate the p53 through the phosphorylation of serine resides in its structure (Harris & 

Levine, 2005). Also, it has demonstrated that the LMP1 promotes inhibition of the p16 

promoter (Rocco & Sindransky, 2001). 

 Acay et al. (2008) comment about the need of more studies with larger samples and 

that correlate the viral infection with tumor markers for a better understanding of the viral 

relation with the development of oral malignant lesions. Additionally, Zhu et al. (2012) draw 

attention to the importance of analyses involving data as tumor stage, differentiation grade, 

location, gender, age and lifestyle of the subjects. Based on these considerations and on the 

evidences described above, the present study aimed to evaluate the prevalence of HPV and 
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EBV in a series of one hundred cases of OSCC, confronting the results with demographic, 

clinic-pathological and lifestyle features of the sample. The presence of the viruses was also 

related with the immunoexpression pattern of the proteins p16, p53, E-cadherin, COX-2, 

MYC, MLH1, in order to identify possible tumor pathways involving the viruses and the 

selected markers. 

 

Materials and Methods 

 

Clinical Specimens  

 

 The sample consisted of one hundred formalin-fixed paraffin-embedded tumor 

specimens from patients with OSCC who had undergone surgical resection (71) or oral biopsy 

(29) at two hospitals in Ceará State, Brazil: (1) Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza; and 

(2) Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo. Demographic and clinico-pathological data 

were obtained from medical reports. Pathological TNM classification was according to the 

American Joint Committee on Cancer (AJCC) and could only be obtained from those 

underwent surgery. No patient had undergone chemotherapy before obtaining a specimen. 

Each case was reviewed by a pathologist of the team to confirm the diagnosis, differentiation 

and tumor stage. Histological sections 4 µm thick were prepared from the selected blocks and 

placed on silane-treated glass slides for immunostaining procedures. The present study was 

previously approved by the Ethics Committee (COMEP) of the Universidade Federal do 

Ceará, under protocol no. 111/09, abiding by the Resolution 196/1996 of the National Council 

of Health – Ministry of Health/Brazil, and the Declaration of Helsinki. 

 

In situ hybridization for HPV and EBV 

 

 The HPV DNA detection was performed by chromogene in situ hybridization (ISH) 

using wide spectrum HPV DNA probe biotinylated (Dako, Glostrup, Denmark) which detects 

the HPV genotypes 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51 and 52. The detection of the 

hybridized probes was performed using the GenPoint™ tyramide signal amplification system 

(Dako, Glostrup, Denmark), and the procedures were carried out following manufacturer’s 

recommendations. Samples of cervical intraepithelial lesion grade III (CIN-3) were used as 

positive controls of each reaction. Negative controls were obtained by omitting the probe. 

Epithelial cell nuclei demonstrating brown signal were considered as positive. The stainings 
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were classified as: (1) punctual, when the signal was a small point in the nucleus; or (2) 

diffuse, when the signal was large, occupying almost the entire nucleus. In those specimens 

that showed adjacent normal tissue, HPV presence was also evaluated in non-neoplastic 

epithelium. 

 The EBV-encoded small RNAs (EBERs) were detected using the HISTOSONDA® 

EBER kit (CENBIMO, Lugo, Spain). The detection procedures followed the manufacturer’s 

recommendations. In each reaction, an EBV-positive nasopharyngeal carcinoma case was 

used as positive control while a negative control was obtained by omitting the probe. Nuclei 

with brown or black staining were considered positive. 

 

Immunohistochemistry 

 

 After deparaffinization and rehydration, the slides were placed in a container with 

10mM of citrate buffer solution (pH 6.0) and the antigen retrieval was carried out in Pascal 

pressure chamber (Dako) during 5 minutes at 120°C. Endogenous peroxidase activity was 

blocked with 3% H2O2 solution. Primary antibodies (MLH1, [N-20] sc581, rabbit polyclonal, 

dilution 1:200, Santa Cruz Biotechnology, CA, USA; COX-2, clone 4H12, mouse 

monoclonal, dilution 1:50, Novocastra, Newcastle, UK; p53, clone DO7, mouse monoclonal, 

dilution 1:50, Novocastra, Newcastle, UK; E-cadherin, clone NCH38, mouse monoclonal, 

dilution 1:80, Dako, Glostrup, Denmark; MYC, clone 9E10, mouse monoclonal, dilution 

1:50, Diagnostic Biosystems, CA, USA) were incubated for 16 hours at 4 to 8°C in humid 

chamber. The reaction was detected with the MACH 4 Universal HRP Polymer Kit (Biocare 

Medical, CA, USA) according to the manufacturer’s recommendation. The counterstaining 

was accomplished with Carazzi’s hematoxylin. The expression of p16 protein was assayed by 

using the CINtec p16INK4a Cytology Kit (Dako, Glostrup, Denmark) according to the 

instructions of the manufacturer. Known positive cases of OSCC for each marker were used 

as positive controls. Brown staining in the nuclei was considered for p53, in the cytoplasm for 

COX-2, whereas for p16, MLH1 and MYC both nuclear and cytoplasmic staining were 

separately considered. Plasma membrane staining was considered for E-cadherin. 

 

Staining Assessment Parameters 

 

 The slides were evaluated by two experienced technicians independently using light 

microscopy at a magnification of 400X. No clinico-pathological feature of the cases was 
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provided before the microscopic analyses. In the immunostained slides, the labeling index 

(LI) was expressed as the percentage of positive cells following the method described by 

Landberg and Ross (1993). Any case with a LI≥1% was considered as positive, except for 

p53, in which the cutoff point to define a case as positive was 10%. These dichotomic results 

were used in the frequencies analyses. The H-score (HS), which represents the intensity of 

staining, was determined according to the method described by McCarty et al. (1985). In this 

analysis, based on the observed intensity or absence of staining, the following values were 

attributed to the cells counted: 0 (absence of staining), 1+ (weak staining), 2+ (moderate), and 

3+ (strong). Each corresponding percentage was inserted in the formula HS = (%0) x 0 + 

(%1+) x 1 + (%2+) x 2 + (%3+) x 3, giving scores varying from 0 to 300. For all microscopic 

analyses, at least 1000 tumor cells were counted in high power fields. The results of the 

staining scores were used in analyses of mean comparisons. In this study, positivity 

represented the percentage of positive cases for a given protein or virus. 

 

Statistical Analyses 

 

 The analyses were carried out using the statistical program SPSS for Windows version 

17.0. The non-parametric tests employed included: Pearson’s chi-squared test (χ2) for 

frequency analyses; Mann-Whitney U test for mean comparisons of two groups; and Cohen’s 

kappa coefficient for agreement test. All statistical tests were two-tailed. The differences were 

considered statistically significant when p<0,05. 

 

Results 

 

 The table 1 shows the percentages of positive cases (positivity) and the description of 

the staining pattern for HPV in the tumor tissue and in the surrounding non-neoplastic 

epithelium. Out of 100 cases studied, 31 were positive in the tumor tissue, while 13 displayed 

staining in the non-neoplastic epithelium. In total, 38 out of 100 cases presented positive cells, 

and six of them demonstrated staining in both tumor and non-neoplastic tissues. Nevertheless, 

the predominant pattern of staining was the punctual with focal distribution along the tissue 

(figure 1). The EBV was not detected in any case investigated, neither in the tumor tissue nor 

in non-neoplastic epithelium. There was also no staining in the tumor infiltrating 

lymphocytes. In each reaction, the nasopharyngeal carcinoma used as positive-control showed 

strong and scattered staining. 
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Table 1 – Description of the positivity and staining pattern for HPV. 
  HPV (+) 
  n (%) 

Non-tumor Epithelium  13/100 
       Staining pattern   
                    Punctuated  12 (92.3) 
                    Diffuse  1 (7.7) 
       Distribution   
                    Focal  12 (92.3) 
                    Scattered  1 (7.7) 
   
Tumor  31/100 
       Staining pattern   
                    Punctuated  30 (96.8) 
                    Diffuse  1 (3.2) 
       Distribution   
                    Focal  28 (90.3) 
                    Scattered  3 (9.7) 
   
Total  38/100 
       Staining pattern   
                    Punctuated  36 (94.7) 
                    Diffuse  2 (5.3) 
       Distribution   
                    Focal  34 (89.5) 
                    Scattered  4 (10.5) 

 

 The table 2 demonstrates the cases studied distributed according to the results of the 

ISH for HPV in face of demographic, clinico-pathological and lifestyle features of the sample. 

In these analyses, only the relation with differentiation grade showed statistical significance 

(p=0,023), denouncing the slight percentage increase of well differentiated tumors in the 

HPV(+) group, as well as the detection of HPV in the three poorly differentiated cases. Even 

with no significance, it is interesting to note the discreet percentage increase of HPV(+) cases 

among the tumors which affected floor of the mouth, isolately or in association with the 

tongue, and the absence of infected cases in tumors located at retromolar region and buccal 

mucosa. In respect to tumor stage, it was verified a slight increase of the HPV positivity in the 

stages II, III and IV. Similarly, there was an increase of positivity in tumors which presented 

lymph node metastasis. The relations between HPV and smoking or alcohol consumption 

were not accompanied by statistical significance. 
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Figure 1 – In situ hybridization for viral detection (400X). a) punctual staining for HPV in nuclei of OSCC; b) 

cervical intraepithelial neoplasia-3 (CIN3) used as positive control for HPV showing diffuse staining; c) 

nasopharyngeal carcinoma case used as positive control for EBV exhibiting strong and scattered nuclear 

staining. 

 

 The relations between the results of HPV and of the proteins studied are presented in 

the table 3. The HPV(+) group demonstrated a higher positivity for the nuclear p16 

(p=0,029). The analysis of the cytoplasmic staining for p16 did not reveal significance. 

 There was also statistical significance in the relation with cytoplasmic MYC, 

demonstrating that the HPV(+) group exhibited higher percentages in those tumors with 

exclusively cytoplasmic staining and in those with concomitant nuclear and cytoplasmic 

staining (p=0,039). Among the 52 cytoplasmic MYC-positive cases, it was verified that the 

HPV(+) group showed a percentage increase of cases with scattered pattern of staining for 

MYC when compared with HPV(-) group (p=0,021). In respect to the MLH1 analyses, there 

was a relevant increase of lack of MLH1 nuclear expression in the HPV(+) group (p=0,031). 

Also, it was observed a trend related to the increase of the COX-2 positivity in the HPV(+) 

group (p=0,084) (figure 2). 

 



 

Figure 2 – Protein expression in oral squamous cell carcinomas, detected by immunohistochemistry (400X). a) 
Case demonstrating strong staining for p16 in 
the plasma membrane of the tumor cells; c) strong and 
staining; e) nucleus and cytoplasm concomitantly stained for MYC (arrow); f) detecti
nuclei (arrow). 
 

 

 

 

 

 

Protein expression in oral squamous cell carcinomas, detected by immunohistochemistry (400X). a) 
staining for p16 in the cytoplasm of the tumor cells (arrow); b) E

the plasma membrane of the tumor cells; c) strong and scattered p53 staining; d) moderate COX
staining; e) nucleus and cytoplasm concomitantly stained for MYC (arrow); f) detecti
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Protein expression in oral squamous cell carcinomas, detected by immunohistochemistry (400X). a) 

cytoplasm of the tumor cells (arrow); b) E-cadherin staining in 
p53 staining; d) moderate COX-2 cytoplasmic 

staining; e) nucleus and cytoplasm concomitantly stained for MYC (arrow); f) detection of MLH1 in tumor 
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Table 2 – Results of HPV in situ hybridization, distributed by the demographic, clinico-

pathological and lifestyle features of the sample. 

  Total  HPV  p-value 
  n (%)  (–) (+)   

        
Gender  100     0,943 

        Female  36  25 (36.2) 11 (35.5)   

        Male  64  44 (63.8) 20 (64.5)   

Age group*  100     0,630 
        15-44  7  6 (8.7) 1 (3.2)   

        45-54  18  11 (15.9) 7 (22.6)   

        55-64  26  17 (24.6) 9 (29.0)   

        >=65  49  35 (50.7) 14 (45.2)   

Location  100     0,149 
        Lip  13  9 (13.0) 4 (12.9)   

        Tongue  26  18 (26.1) 8 (25.8)   

        Floor  18  10 (14.5) 8 (25.8)   

        Retromolar  7  7 (10.1) 0 (0)   

        Hard palate  10  8 (11.6) 2 (6.5)   

        Buccal mucosa  7  7 (10.1) 0 (0)   

        Alveolar ridge  4  2 (2.9) 2 (6.5)   

        Floor+Tongue  15  8 (11.6) 7 (22.6)   

Differentiation  100     0,023 
        Well  19  12 (17.4) 7 (22.6)   

        Moderately  78  57 (82.6) 21 (67.7)   

        Poorly  3  0 (0) 3 (9.7)   

Tumor stage  71     0,514 

        I  13 (18.3)  11 (22.9) 2 (8.7)   
        II  13 (18.3)  8 (16.7) 5 (21.7)   
        III  18 (25.4)  11 (22.9) 7 (30.4)   
        IV  27 (38.0)  18 (37.5) 9 (39.1)   
Lymph node metastasis  71     0,617 
        N0  37 (52.1)  26 (54.2) 11 (47.8)   
        N1  34 (47.9)  22 (45.8) 12 (52.2)   
Tobacco smoking  73     0,730 
        No  4(5.5)  3(6.1) 1(4.2)   

        Yes  69(94.5)  46(93.9) 23(95.8)   

Alcohol consumption  73     0,435 
        No  29(39.7)  21(42.9) 8(33.3)   
        Yes  44(60.3)  28(57.1) 16(66.7)   

* Intervals of age standardized by IARC. General Average Age=63.9; Median=64; Min=27; Max=96. 

HPV(+) group Average age=64.9; Median=62; Min=42; Max=96 

HPV(-) group Average age=63.5; Median=66; Min=27; Max=85 
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Table 3 – Relation between the results of the HPV detection and of the proteins studied. 

Positivity  Total  HPV P-value *  Distribution of 
the stainings 

 Total  HPV P-value* 
  n  (–) (+)    n(%)  (–) (+)  

               
p16 nuclear  100    0.029  p16 nuclear  36    0.364 

       (–)  64  49 (71) 15 (48.4)          Scattered  21 (58.3)  13 (65) 8 (50)  

       (+)  36  20 (29) 16 (51.6)          Focal  15 (41.7)  7 (35) 8 (50)  

p16 cytop  100    0.284  p16 cytop  42    0.927 

       (–)  58  43 (62.3) 15 (48.4)          Scattered  18 (42.9)  11 (42.3) 7 (43.8)  

       cytop+nuc  31  18 (26.1) 13 (41.9)          Focal  24 (57.1)  15 (57.7) 9 (56.3)  

       cytop  11  8 (11.6) 3 (9.7)          

E-cadherin  100    0.337  E-cadherin  77    0.384 

       (–)  23  14 (20.3) 9 (29)          Scattered  34 (44.2)  26 (47.3) 8 (36.4)  

       (+)  77  55 (79.7) 22 (71)          Focal  43 (55.8)  29 (52.7) 14 (63.6)  

p53  100      p53  88    0.470 

       (–)  12  10 (14.5) 2 (6.5) 0.252         Scattered  79 (89.8)  52 (88.1) 27 (93.1)  

       (+)  88  59 (85.5) 29 (93.5)          Focal  9 (10.2)  7 (11.9) 2 (6.9)  

COX-2  100    0.084  COX-2  80    0.852 

       (–)  20  17 (24.6) 3 (9.7)          Scattered  21 (26.3)  14 (26.9) 7 (25)  

       (+)  80  52 (75.4) 28 (90.3)          Focal  59 (73.8)  38 (73.1) 21 (75)  

MYC nuclear  100    0.607  MYC nuclear  51    0.692 

       (–)  49  35 (50.7) 14 (45.2)          Scattered  26 (51)  18 (52.9) 8 (47.1)  

       (+)  51  34 (49.3) 17 (54.8)          Focal  25 (49)  16 (47.1) 9 (52.9)  

MYC cytop  100    0.039  MYC cytop  52    0.021 

       (–)  48  39 (56.5) 9 (29)          Scattered  11 (21.2)  3 (10) 8 (36.4)  

       cytop+nuc  19  19 (27.5) 14 (45.2)          Focal  41 (78.8)  27 (90) 14 (63.6)  

       cytop  33  11 (15.9) 8 (25.8)          

MLH1 nuclear  100    0.031  MLH1 nuclear  31    0.948 

       (–)  69  43 (62.3) 26 (83.9)          Scattered  19 (61.3)  16 (61.5) 3 (60)  

       (+)  31  26 (37.7) 5 (16.1)          Focal  12 (38.7)  10 (38.5) 2 (40)  

MLH1 cytop  100    0.173  MLH1 cytop  72    0.681 

       (–)  28  18 (26.1) 10 (32.3)          Scattered  35 (48.6)  24 (47.1) 11 (52.4)  
       cytop+nuc  25  21 (30.4) 4 (12.9)          Focal  37 (51.4)  27 (52.9) 10 (47.6)  
       cytop  47  30 (43.5) 17 (54.8)          

* Pearson’s Chi-squared test 
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 The figure 3 presents the mean comparisons of the staining scores (LI and HS) of each 

marker between the positive and negative groups for HPV (grouping variable). The mean 

comparisons performed with the Mann

precisely in the same markers that have showed association in the positivity

including the nuclear p16 and cytoplasmic MYC, denoting an important increase of the mean 

of their scores in the HPV(+) group. On the other hand, there was a reduction of the mean of 

the staining scores of nuclear MLH1 in the HPV(+) group.

 

Figure 3 – LI analyses: a) nuclear p16 
COX-2 p=0,286; nuclear MYC 
MLH1 p=0,232; HS analyses: b)
p=0,955; COX-2 p=0,293; nuclear MYC 
cytoplasmic MLH1 p=0,210. 
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Discussion 

 

 Oral cancer represents a serious worldwide public health problem, occupying tenth 

place among neoplasms more frequent among men around the world according data from 

International Agency for Research on Cancer (Jemal, 2011). The risk factors for OSCC 

development include tobacco smoking, betel or tobacco chewing, alcohol consumption, 

excessive exposure to the sunlight (mainly for cancers of lower lip) and infection by HR-HPV 

(ROSEBUSH et al., 2011). 

 The HPV prevalence in OSCC found around the world by ISH has ranged from 0 to 

78.3% (Miller & White, 1996; Tsuhako et al., 2000; Termine et al., 2008). The prevalence 

found in the present study (31%) was similar to the results obtained by authors that employed 

the ISH method based on tyramide (Laco et al., 2011; Angiero et al., 2010; Acay et al., 2008), 

and by those which used the conventional method (Fujita et al., 2008; Bustos et al., 1999; 

González-Moles et al., 1994). 

 Regarding to staining pattern, there was similarity with the findings of Laco et al. 

(2011) and Uobe et al. (2001) which the staining in the majority were limited to less than 5% 

of the tumor cells, the former study using ISH-tyramide and the latter using in situ-PCR. So 

that, many tumor areas did not show the presence of HPV and, in general, the number of 

positive cells in the tumor tissue was lower than that of the surrounding non-neoplastic tissue, 

as previously verified by other authors using in situ PCR (Koyama, Uobe & Tanaka, 2007; 

Uobe et al., 2001). Although it is accepted that the punctual and diffuse stainings observed by 

conventional ISH represent the virus in its integrated and episomal state, respectively, Bouda 

et al. (2000) comment that the ISH-tyramide can provide misleading results in this analysis 

owing to its signal amplification system. 

 The stainings in the non-neoplastic epithelium were also characterized by the 

predominance of small dots into the nucleus of the epithelial cells, that is, punctual pattern. 

However, in some cases this pattern was seen only in the lower layers, while gradually 

stronger stainings, sometimes filling the nuclei (diffuse pattern), occurred in the higher layers. 

It was also common staining in non-neoplastic cells with koilocytotic atypia. A very similar 

profile of staining in non-neoplastic tissue was verified by Uobe et al. (2001), but utilizing the 

in situ PCR technique. Abdelsayed et al. (1991) verified staining in the non-tumor epithelium 

in two cases of smokers and alcohol drinkers, utilizing conventional ISH. Nonetheless, Miller 

et al. (1994) using the same technique for detection of the genotypes 16 and 18 did not find 

staining neither in adjacent normal tissue nor in koilocytotic cells. 
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 In the meta-analysis study performed by Termine et al. (2008), in which it was 

considered 62 studies published between 1988 and 2007, the average prevalence of HPV in 

the works that had used PCR-based methods was 34.8%, whereas in those that had used ISH 

was 32.9%, revealing a high proximity to the prevalence observed in the present study. Castro 

& Filho (2006) assert that such variation depends on the sensibility of the technique 

employed, the sample size, the conservation status of the clinical specimens and the 

epidemiological factors inherent to the population investigated, and that these factors may 

interfere in the knowledge of the real role of HPV in OSCC. Recently, Zhu et al. (2012) 

published another meta-analysis involving only studies conducted with Chinese populations, 

in which it was found a general average prevalence of 58% (354/610) and, when considering 

only the HPV-16, an average prevalence of 47.7% (169/356). 

 About the sensibility of the techniques employed, it is admitted that the ISH is able to 

detect HPV when the amount is higher than 10 copies of viral DNA per cell, being considered 

as of low sensibility. Although the PCR demonstrates an expressive rate that is able to detect 

less than one copy of viral DNA per cell, considered as of high sensibility, this technique does 

not allow identifying the precise localization of the virus in the tissue, like the ISH method 

does (Miller & White, 1996). It is important to mention that the sensibility of ISH may be 

improved through the use of a biotinyl tyramide-based detection system to intensify the signal 

and, therefore, allowing the detection of even one single viral copy per infected cell, 

supposedly, equalizing with the PCR sensibility (Acay et al., 2008). This assertion is 

corroborated by findings like those of Angiero et al. (2010), Siebers et al. (2008), Kojima et 

al. (2002) and Tsuhako et al. (2000), in which the results of the PCR and ISH-tyramide 

techniques were very close or equivalent. Or even, by findings of Laco et al. (2011) which the 

HPV prevalence was higher by ISH than by PCR (25% vs 13%), in this case, probably owing 

to the difficulty to achieve DNA of quality from specimens embedded in paraffin. 

Additionally, the similarities with studies which had used the in situ PCR technique, so much 

in the staining pattern as in the prevalence obtained, denote the good sensibility of the ISH 

technique using the biotinyl tyramide-based signal amplification system. 

 Other factor that influence in the knowledge of the real prevalence of HPV in oral 

tumors is the precise definition of oral and oropharyngeal tumors. From the anatomic point of 

view, the threshold between the oral cavity and oropharynx is the posterior third of the 

tongue, however, no always is so simple to define clinically and the result is that a few tumors 

of one location might be included and evaluated in the other one (Ha & Califano, 2004). 

Some authors, like Tsuhako et al. (2000), have considered indistinctly the cases of OSCC and 
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of oropharyngeal squamous cell carcinoma (OPSCC) in their casuistics, what might be the 

reason for the high prevalence verified, since the OPSCC have demonstrated a superior 

prevalence and the relation of the HPV with the development of carcinomas at this location is 

more accepted (Pannone et al., 2012). 

 The screening of a limited number of genotypes is other important factor which may 

culminate in false-negative results, besides to underestimate the real role of HPV. A 

remarkable example is the study of Kojima et al. (2002) which demonstrated a high 

prevalence of HPV-38 by ISH-tyramide (35/53[66%]), a genotype rarely investigated in other 

studies, including the present. In the study of Pannone et al. (2012), the genotypes 44, 53 and 

70 were detected in OSCC by PCR followed by DNA sequencing, but not by ISH method 

because the commercial kit does not include the correspondent probes, since it is designed to 

detect the main genotypes of HR-HPV that affect the genitals. 

 Regarding to relation between the HPV status and the gender of the subjects, like the 

present study, others did not find statistical association (Syrjänen, Syrjänen & Happonen, 

1988; Tsuhako et al., 2000; Kojima et al. 2002; Laco et al., 2011), including the study of 

Shindoh et al. (1995) in which the HPV detection was performed by in situ PCR. On the other 

hand, Miller et al. (1994), using the same technique of the latter study, verified a higher 

prevalence in males. In respect to age, Kojima et al. (2002) observed that individuals aged 60 

or older presented average prevalence of HPV lower than that of the remaining subjects. 

However, this finding was not reproduced in the present study, in which the prevalence in 

individuals ≥60 years old was 30.5% (18/59) versus 31.7% (13/41) of those <60 years old. In 

the study of Syrjänen, Syrjänen & Happonen (1988), the average age of the HPV(+) group 

was 66.5 years old, whereas in the of Shindoh et al. (1995) was 61.9, both studies 

demonstrating proximity with our result. Notwithstanding, Miller et al. (1994) did not find 

difference regarding to average age between the HPV(+) and HPV(-) groups, corroborating 

our findings. 

 Although there are still controversies in literature on the relation between HPV and the 

anatomic location, it seems that the locations more related include the floor of the mouth, 

gingiva and tongue, however devoid of statistical significance, as well as our results 

(Syrjänen, Syrjänen & Happonen, 1988; Miller et al., 1994; Tsuhako et al., 2000; Kojima et 

al., 2002). Resembling to ours results, a few authors also verified association of HPV with 

well differentiated tumors by ISH technique (Gonzalez-Moles et al. 1994; Higa et al., 2003). 

Applying in situ PCR, Shindoh et al. (1995) obtained a distribution pattern of HPV(+) cases 

in regard to differentiation grade very similar to that observed in the present study, however, 
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evaluating only tongue tumors. Contrarily, Kojima et al. (2002) did not find significant 

difference between the differentiation grades. Meantime, Zhao et al. (2009), using PCR for 

HPV detection, verified association between the viral presence and the poorly differentiated 

tumors. 

 Very few works using ISH have associated the HPV with the tumor stage or even with 

lymph node metastasis, one of them is that of Tsuhako et al. (2000) which the distribution 

pattern of HPV(+) and (-) cases among the tumor stages was very similar to that seen in our 

analysis, however the percentage of their HPV(+) cases with stage IV was higher, even so, 

there was also no statistical significance. These findings suggest that the HPV presence is 

related to more aggressive tumors. Conversely, in the study of Shindoh et al. (1995), the 

majority of the HPV(+) cases occurred in the tumor stages I and II, though, the 33 samples 

assessed by in situ PCR were composed exclusively by tongue carcinomas. Also, there was no 

statistical significance in the relation between HPV and lymph node metastasis. 

 In a recent study, the presence of HR-HPV was correlated with worse prognosis in 

patients with OSCC (Duray et al., 2012). Contrarily, Zhao et al. (2009) verified that the 

HPV(+) cases, also detected by PCR, were significantly correlated with a better survival. 

Although the relation between HPV and survival in OSCC is still unclear, the involvement of 

high-risk genotypes in the genesis of this kind of carcinoma is quite likely. In this scenario, 

Zhu et al. (2012) obtained an odds ratio of 12.7 for HPV(+) cases and of 9.0 for those infected 

specifically by HPV-16 when compared to normal controls, denoting the increase of the risk 

for oral carcinogenesis when infected by HPV. According to findings of Chen et al. (2002), 

the infection by HR-HPV, mainly by HPV-16, and betel quid chewing are the most important 

independent risk factors associated with OSCC in Taiwan. While for Bustos et al. (1999), the 

HPV is a circumstance which augments the probability of malignances and, once reduced, 

diminishes the cancer frequency. 

 In the opinion of Angiero et al. (2010), the HPV may play an etiological role in the 

oral carcinogenesis, especially in the cases not related to smoking and drinking. In these 

conditions, evaluating only tongue tumors with tumor stage II (T2N0M0) from non-smoker 

and non-drinker individuals, Hönig (1992) obtained a relevant prevalence of 58.3% using 

conventional ISH. Whereas Laco et al. (2011) verified a prevalence of 25%. Also, in the study 

of Zhao et al. (2009) the HPV(+) cases were associated with a decrease of the tobacco 

exposure. On the other hand, Abdelsayed et al. (1991) and Siebers et al. (2008) did not find 

positivity by ISH in non-smoker and non-drinker cases. It has been proposed that the smoking 

play a protector effect against HPV infection, since it promotes a higher keratinization of oral 
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mucosa, reducing the minor trauma occurrence which is an essential condition for HPV 

penetration in the basal layer (Zhao et al. 2009). Jalouli et al. (2010) corroborate such 

hypothesis, reporting the antiviral effect of the smokeless tobacco verified in Sudanese 

toombak users. Among the controversies reported above, our result did not show any 

association between HPV and smoking or drinking. 

 In spite of some studies have demonstrated the presence of EBV in OSCC by EBER in 

situ hybridization (EBER-ISH) (Horiuchi et al., 1995; Higa et al., 2002; Shimakage et al., 

2002) or by immunohistochemistry for LMP1 (Kobayashi et a., 1999; Gonzalez-Moles et al., 

2002), in the present study, none case exhibited staining, neither in tumor tissue nor in non-

neoplastic epithelium, or even in tumor infiltrating lymphocytes. Several authors also failed to 

detect EBV in OSCC when utilizing the same method applied in current study (Kobayashi et 

a., 1999; Cruz et al., 2000; Gonzalez-Moles et al., 2002; Goldenberg et al. 2004; Frangou, 

Buettner & Niedobitek, 2005), or by hybridization with probes complementary to the viral 

genome (Mizugaki et al., 1998; Frangou, Buettner & Niedobitek, 2005). It is noteworthy that 

a few studies verified staining in tumor infiltrating lymphocytes (Gonzalez-Moles et al., 2002; 

Shimakage et al., 2002; Goldenberg et al. 2004). 

 Numerous studies using PCR-based methods have demonstrated expressive EBV 

frequencies in OSCC (Horiuchi et al., 1995; Kobayashi et al. 1999; Tsuhako et al., 2000; 

Shimakage et al., 2002; Frangou, Buettner e Niedobitek, 2005; Jalouli et al., 2010). Anyway, 

according to some authors the infected lymphocytes may be responsible by the high 

positivities obtained by PCR (Shimakage et al., 2002; Goldenberg et al. 2004). Nevertheless, 

Cruz et al. (2000) argue that the DNA detection of EBV in fresh frozen specimens may reflect 

the increased releasing of viruses in saliva. Also for this reason, in the present study we opted 

to use the in situ hybridization technique aiming to determine the virus localization in the 

tissue.  

 Although our results indicate that the EBV is not implied in the oral carcinogenesis, as 

previously suggested by other authors (Cruz et al., 2000; Frangou, Buettner & Niedobitek, 

2005), it is important to recall of studies like that of Higa et al. (2003), in which the incidence 

of oral carcinomas in Okinawa was 1.5 times higher than in the mainland and that the 

frequency of EBV detection in Okinawa was 3 times higher. Also of Gonzalez-Moles et al. 

(2002), in which it was demonstrated a decrease of the survival in PCR EBV(+) individuals in 

front of the negative ones (21 months versus 120 months). Equally important is the fact that 

EBV is recognized as a carcinogen agent for neoplasms as nasopharyngeal and gastric 

carcinomas and Burkitt’s lymphoma (Lima et al., 2012). 
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 Besides these considerations, it is worth to mention that the technique employed is 

targeted to EBV-encoded small RNAs (EBERs), which are commonly expressed in its latent 

state. However, as already discussed in another article on gastric carcinomas (Lima et al., 

2012), it is possible that in some tissues or infection stages, the EBV does not express EBERs 

culminating in false-negative results. Therefore, the application of ISH with probes 

complementary to regions of the viral DNA may help to elucidate this matter; though, the 

large majority of the available commercial kits remain using probes for EBERs and, 

unfortunately, not all laboratories have the structure and resources necessary for the 

production of their own probes. Hence, we may not rule out the possibility of the EBV 

involvement in the genesis and progression of a portion of OSCC, being still needed more 

studies to fill the gaps. 

 

HPV vs Tumor Markers 

 

 Along three decades, the HPV has been investigated in oral carcinomas, however, only 

few works have related it with tumor markers, even less when the viral detection method was 

ISH. The main markers already analyzed include the p16, p53, pRb, PCNA, bcl-2, EGFR e c-

Jun (Nemes et al.,2006; Greer et al., 2008; Oliveira et al. 2009; Angiero et al., 2010; Ishibashi 

et al., 2011; Duray et al., 2012). Nevertheless, until the elaboration of the present manuscript, 

none study relating the HPV and the proteins E-cadherin, MLH1, COX-2 and MYC in OSCC 

had been published, so that, our study besides to contribute for a better understanding of the 

probable tumor mechanism involving the HPV and the proteins p16 and p53, also highlights 

itself for bring out unpublished data about the other markers investigated herein. 

 Our results showed a higher positivity of nuclear p16, as well as higher staining scores 

in the HPV(+) group. Corroborating this finding, Laco et al. (2011) analyzing conjunctly 

OSCC and OPSCC, verified statistical significance in regard of a higher frequency of p16 

expression in PCR HPV(+). Angiero et al. (2010) including only non-smoker and non-drinker 

and utilizing the same method of our study, besides Nested-PCR, verified that all HPV(+) 

cases presented p16 overexpression. According to the latter study, the mentioned association 

suggests a molecular mechanism similar to that which occurs in cervical cancers. Contrarily, 

others have not observed association between the p16 expression and the HPV positivity, in 

these studies the HPV detection was performed by PCR (Nemes et al., 2006; Greer et al., 

2008; Ishibashi et al., 2011). Additionally, Ishibashi et al. (2011) did not find differences in 

the intensity of p16 staining among the HPV(+) and (-) groups. Interestingly, in the results of 
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Laco et al. (2011) the p16 expression behaved as an useful indicator of HPV infection when 

compared with the ISH-tyramide and PCR techniques. However, this was not reproduced in 

our analyses, in which there was a fair concordance index (Cohen’s Kappa index=0.2167; 

SE=0.0994). Pannone et al. (2012) verified that the p16 immunodetection shows a high 

sensibility, but an unsatisfactory specificity on HPV diagnostic. Curiously, Duray et al. (2012) 

observed an increase of p16(+) cases in OSCC infected by HR-HPV when compared to those 

carrying low-risk genotypes (66% vs 44%). 

 The relation between HPV presence and p16 expression might be due to effects from 

the viral protein E7. Possibly, the most important function of the E7 of HR-HPV is its ability 

of bind to and promote proteossomic degradation of members from Rb family, such as pRb, 

p107 and p130 (Burk, Chen & Doorlaer, 2009). This effect leads to E2Fs release, which in 

turn transactivate various genes related to G1/S phase transition, repressing the control 

exerted by the hypophosphorylated pRb at this stage of the cell cycle (Hebner & Laimins, 

2006; Chow, Broker & Steinberg, 2010). One of the genes upregulated as consequence of 

releasing of E2Fs includes the p16
INK4a (Burk, Chen & Doorlaer, 2009). The above mentioned 

mechanism may explain the associations verified between HPV and p16, besides, suggests 

that the majority of the virus detected in OSCC is of high-risk, as previously reported in other 

studies (Chang et al., 1990; Miller et al., 1994; Shindoh et al., 1995; Chen et al., 2002; Acay 

et al., 2008; Zhao et al., 2009). 

 Likewise that our findings, other authors did not verify association between p53 

expression and HPV presence, in which the viral detection was accomplished by PCR 

(Shindoh et al., 1995; Nemes et al., 2006; Greer et al., 2008; Oliveira et al. 2009; Angiero et 

al., 2010). Nonetheless, as in our study, Greer et al. (2008) and Angiero et al. (2010) verified 

p53 positivity in almost all cases evaluated, being the probable cause of the absence of 

significance in the relation with HPV detection. On the other hand, Kojima et al. (2002) 

obtained mean of LI for p53 higher in ISH HPV(+) tumors than those HPV(-) (p<0,001). 

Fujita et al. (2008) analyzing oral verrucous carcinoma verified that the p53 expression was 

inversely correlated with HPV infection. 

 It is known that the HPV own a protein called E6, which the major function is to 

promote p53 degradation, curiously, in our results 93.5% (29/31) of the HPV(+) cases have 

expressed p53. According to Shindoh et al. (1995), in these cases the TP53 mutation precedes 

the HPV infection, so that the E6 protein loses its ability of bind to p53 in its mutated form. 

Besides, it is accepted that the E7 is able to induce the p19ARF expression, which in turn 

interferes in the MDM2 activity, a negative regulator of p53, culminating in the increase of 
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p53 levels. It is worth to remind that the majority of HPV(+) cervical carcinomas does not 

present TP53 mutation, indicating another difference in the genesis of HPV-related oral and 

cervical tumors. 

 While the nuclear MYC analyses have not demonstrated significances, on the other 

hand, all those performed with cytoplasmic MYC resulted in statistical significance, pointing 

to an increase of the positivity and of the staining scores, as well as of the scattered pattern of 

staining in the HPV(+) group. Although it is intriguing the increase of MYC cytoplasmic 

staining without any significance of the nuclear staining, this event denotes the importance of 

evaluate the cytoplasmic immunostaining for this protein. Other authors have already 

observed high positivities in OSCC when considering only cytoplasmic staining (Sakai et al., 

1990; Takes et al., 2001; Shah et al., 2009), though, it was not found any study relating the 

immunoexpression of MYC (nuclear and/or cytoplasmic) with the HPV detection. In the 

study of Popovic et al. (2010), in which the HPV was detected by PCR and the amplification 

of MYC gene by dPCR (differential PCR), it was not found association. 

 Although the functional meaning of the cytoplasmic MYC is still not entirely 

understood, some studies have demonstrated an increase of the cytoplasmic expression in 

function of the tumor progression in gastric and colon carcinomas (Yamamoto et al., 1987; 

Royds et al., 1992). It is known that the E7 of HR-HPV is able to induce MYC expression 

through E2Fs released in consequence of the interaction between E7 and pRb (Howley & 

Lowy, 2001; Todd et al., 2002; Cánepa et al., 2007). According to Hebner & Laimins (2006), 

the E6 is able to activate the telomerase and recruits MYC for enhance this activation, thus, it 

is probable that the E6 can interact with MYC. In this context, we may not exclude the 

possibility of such interaction may occur in the cytoplasm interfering on its migration to the 

nucleus, due to the blockage of the MYC heterodimerization with the MAX protein, what 

would explain the increase of the MYC cytoplasmic staining in HPV(+) cases. 

 Regarding the nuclear MLH1, besides the significant positivity reduction, there was 

also a reduction of the mean of staining scores for the HPV(+) group, suggesting a HPV-

induced suppression mechanism for this DNA repair enzyme. Despite the MLH1 is 

recognized as target for E2Fs as well (BINDRA e GLAZER, 2007), which can be activated by 

E7 of HR-HPV as previously described, it is important to recall that depending on the factor 

type and their interactions, these can act as suppressors, specially the factors E2F4 and E2F5 

(GHITTONI et al., 2010), explaining our results in the relation between HPV and nuclear 

MLH1. Among the few studies on OSCC, most of them have evaluated just the nuclear 

staining of MLH1 (Fernandes et al., 2008; Czerninsk et al., 2009; González-Ramírez et al., 
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2011; Theocharis et al., 2011), only Lo Muzio et al. (1999) considered the cytoplasmic and 

nuclear staining in an independent way. None of these studies have related the latter protein 

with HPV detection. 

 Concerning the analyses between E-cadherin and HPV, our results are in agreement 

with studies which have demonstrated the capacity of the E6 of HR-HPV for reducing the E-

cadherin levels on the keratinocyte surface (Hubert et al., 2005; Caberg et al., 2008). Such 

effect suggests a viral mechanism for suppression of this glycoprotein. Several works already 

investigated the immunoexpression of E-cadherin in OSCC and, likewise, none have analyzed 

the HPV presence in parallel (Mostaan et al 2011; Kaur et al 2009; Liu et al., 2010; Solomon 

et al., 2010; Simionescu et al., 2008; Moraes et al., 2008; Aguiar Júnior et al., 2007; Wang et 

al., 2009). 

 Although the relation between COX-2 and HPV have demonstrated just a trend, this 

finding points to a positivity increase of COX-2 in the HPV(+) group. We did not find any 

work that has evaluated these two targets in OSCC, therefore, representing another 

unpublished finding. According to world literature, the viral proteins E5, E6 and E7 of HR-

HPV play important role in the cervical carcinogenesis through various mechanisms, 

including the upregulation of COX-2. In the case of E5, it seems that the COX-2 

overexpression is induced by EGFR-signaling pathway with the involvement of the NF-κB 

and AP-1 (KIM et al., 2009). Whereas for E6 and E7 from HPV-16, the pathway involved 

seems to be the EGFR→Ras→MAPK (Subbaramaiah & Dannenberg, 2007). 

 Indeed, Balan et al. (2011) verified an increase of COX-2 immunoexpression in 

samples of pre-malignant cervical lesion, in which the HR-HPV are commonly detected. In 

addition, the most elevated staining scores of COX-2 were seen in high grade squamous intra-

epithelial lesions (HSIL), corresponding to the CIN-3. In the study of Giordano et al. (2011), 

either the DNA detection of HPV as the overexpression of COX-2 was higher in older women 

which developed cervical carcinomas. Although the relation between HPV and COX-2 in the 

present study has shown a trend, this finding points toward the positivity increase of COX-2 

in the HPV(+) group, which is in line with the evidences mentioned above regarding cervical 

lesions, suggesting that the viral proteins may be expressed in OSCC and that are products of 

HR-HPV. The understanding of molecular mechanisms underlying the relationship between 

HPV and COX-2 in OSCC is particularly important since the COX-2 may come to represent a 

therapeutic target for this type of tumor. 
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Conclusions 

 

 The HPV prevalence verified in the present study stands among the values reported in 

the world literature, being the referred virus more associated with tumors at floor of the 

mouth, isolately or affecting simultaneously the tongue; and with those of tumor stages II and 

III. In the relation with tumor markers, the HPV-positive cases demonstrated a positivity 

increase for nuclear p16, cytoplasmic MYC and COX-2, as well as an increase of negativity 

for nuclear MLH1, suggesting that the HPV may promote the expression of the three first 

markers and repress the latter. Our findings reinforce the involvement of the HPV in the 

development of a portion of OSCC. In regard to EBV, our results did not bring evidences 

about its role in this kind of tumor, allowing us conclude only that the EBERs were not 

expressed in the samples, being still necessary other approaches, including in situ searching of 

EBV DNA, to confirm its absence in OSCC. 
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APÊNDICE III 

Tabela Extra – Compilação de estudos envolvendo imuno-histoquímica em CCEOs para os 
marcadores p16, p53, E-caderina, COX-2, MYC e MLH1. 
Marcador Sítio de 

marcação 
Ponto 

de corte 
Frequência Anticorpo 

(Clone) 
Observação 
sobre IHQ 

Referência Ano País 

 RESULTADOS DO PRESENTE ESTUDO 

p16  nuclear 
citoplasma 

LI ≥ 1% 
LI ≥ 1% 

36/100 (36%) 
42/100 (42%) 

CINtec Kit ─ ─ ─ 

p53 nuclear LI ≥ 10% 88/100 (88%) DO-7 Convencional ─ ─ ─ 

E-caderina membrana LI ≥ 1% 77/100 (77%) NCH38 Convencional ─ ─ ─ 

COX-2 citoplasma LI ≥ 1% 80/100 (80%) 4H12 Convencional ─ ─ ─ 

MYC nuclear 
citoplasma 

LI ≥ 1% 
LI ≥ 1% 

51/100 (51%) 
52/100 (52%) 

9E10 Convencional ─ ─ ─ 

MLH1 nuclear 
citoplasma 

LI ≥ 1% 
LI ≥ 1% 

31/100 (31%) 
72/100 (72%) 

sc581 Convencional ─ ─ ─ 

 RESULTADOS DE OUTROS ESTUDOS 

p16 
p53 

nuc e cit 
nuclear 

LI ≥ 1% 
LI ≥ 1% 

13/30 (43,3%) 
19/30 (63,3%) 

CINtec 
DO-7 

Kit ABRAHAO et al. 2011 Brasil 

p16 
p53 

nuc / nuc+cit 
nuclear 

LI > 50% 
LI > 50% 

14/65 (22%) 
48/65 (74%) 

E6H4 
Dc-7 

Microarray CHEN et al. 2011 Taiwan 

p16 
p53 

nuclear 
nuclear 

LI ≥ 10% 
LI ≥ 1% 

6/11 (54,5%) 
9/11 (81,8%) 

E6H12 
DO-7 

Convencional ANGIERO et al. 2008 Itália 

p16 
p53 

nuc e cit 
nuclear 

LI ≥ 5% 
LI ≥ 5% 

15/29 (52%) 
27/29 (93%) 

16P04 
DO-7 

Convencional GREER et al. 2008 EUA 

p16 
p53 

nuclear 
nuclear 

LI ? 195/225(86,6%) 
200/238 (84%) 

DCS-50.2 
Bp53-12 

Microarray KARSAI et al. 2007 Alemanha 

p16 
p53 

nuc / nuc+cit 
nuclear 

LI ≥ 10% 
LI ≥ 10% 

13/79 (16,4%) 
45/79 (56,9%) 

6H12 
DO-7 

Convencional NEMES et al. 2006 Hungria 

p16 
p53 

nuc e cit 
nuclear 

LI ≥ 50% 
LI ≥ 50% 

11/62 (17,7%) 
14/62 (22,5%) 

Pharmigen 
DO-7 

Convencional CHIN et al. 2005 Austrália 

p16 
p53 

nuclear 
nuclear 

LI ≥ 20% 
LI ≥ 20% 

14/37 (38%) 
13/37 (35%) 

JC8 
DO-7 

Convencional SANO et al. 2000 Japão 

p16 nuc e/ou cit LI ≥ 1% 8/50 (16%) E6H4 Kit ISHIBASHI et al. 2011 Japão 

 nuc e/ou cit LI ≥ 1% 7/24 (29,1%) CINtec Kit LACO et al. 2011 República 
Checa 

 nuc e/ou cit LI ≥ 1% 9/20 (45%) 16PO4 Automático MONTEBUGNOLI et 

al. 
2010 Itália 

 nuc e/ou cit LI ≥ 1% 3/16 (18,7%) CINtec Kit BUAJEEB et al. 2009 Tailândia 

 nuc / nuc+cit 
 

LI ≥ 1% 9/24 (38%) 16PO4 Convencional O’REGAN et al. 2008 Irlanda 

 nuclear LI  ? 19/66 (28,7%) E6H4 Microarray SUZUKI et al. 2006 Japão 

 nuclear LI > 5% 36/117 (30,8) 50.1, IgG1 Convencional SHINTANI et al. 2002 Japão 

 ? LI > 5% 9/32 (28,1%) Policlonal Convencional NAKAHARA et al. 2001 Japão 

 nuclear LI ? 13/25 (52%) Santa Cruz Convencional YAKUSHIJI et al. 2001 Japão 

 nuclear LI ≥ 5% 25/78 (32,1%) F-12 Convencional NAKAHARA et al. 2000 Japão 

 nuc / nuc+cit 
 

LI  ? 4/35 (11,4%) DCS-50 Convencional EL-NAGGAR et al. 1999 EUA 

 nuc e cit LI ≥ 1% 13/35 (37%) C-20 Convencional PANDE et al. 1998 Índia 

p53 nuclear LI ≥ 10% 15/24 (62,5%) DO-7 Convencional IAMAROON et al. 2004 Tailândia 

p53 
E-caderina 

nuclear 
membrana 

LI ≥ 10% 
LI ≥ 10% 

21/30 (70%) 
14/30 (46,6%) 

DO-7 
NCH-38 

Microarray SOLOMON et al. 2010 Índia 

p53 
E-caderina 

nuclear 
membrana 
citoplasma 

LI ≥ 5% 
LI ≥ 5% 
LI ≥ 5% 

34/54 (63%) 
48/54 (88,9%) 
15/54 (27,8%) 

Dako 
Novocastra 

Convencional AGUIAR Jr et al. 2007 Brasil 

p53 
E-caderina 

nuclear 
membrana 

LI > 10% 
LI ≥ 50% 

31/56 (55,3%) 
18/56 (32,1%) 

Nichirei 
36 

Convencional LIM et al. 2004 Japão 

E-caderina membrana LI ≥ 1% 108/120 (90%) EP700Y Convencional HUBER et al. 2011 Suíça 

 ?  LI ≥ 1% 89/92 (96,8%) Novocastra Convencional MOSTAAN et al. 2011 Irã 

 membrana LI ≥ 1% 48/83 (58%) ZM-0092 Convencional LIU et al. 2010 China 

 memb e/ou cit LI ≥ 1% 35/37 (94,6%) NCH-38 Convencional KAUR et al. 2009 Índia 
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Tabela Extra – Compilação de estudos envolvendo imuno-histoquímica em CCEOs para os 
marcadores p16, p53, E-caderina, COX-2, MYC e MLH1. (Continuação) 

Marcador Sítio de 
marcação 

Ponto 
de corte 

Frequência Anticorpo 
(Clone) 

Observação 
sobre IHQ 

Referência Ano País 

E-caderina memb e/ou cit LI ≥ 10% 39/52 (75%) 
30/52 (57,7%) 

maxim Superficial 
Fronte invasivo 

WANG et al. 2009 China 

 membrana ? 16/16 (100%) Clone 36 Convencional GERMANI et al. 2009 EUA 

 membrana LI ≥ 10% 25/42 (59,5%) DF1485 Convencional SIMIONESCU et al. 2008 Romênia 

 memb e/ou cit LI ≥ 10% Superficial: 
16/30 (53,3%)  
Fronte invasivo: 
2/30 (6,6%) 

HECD-1 Convencional MAHOMED, ALTINI 
e MEER 

2007 África do 
Sul 

 membrana LI ≥ 1% 33/33 (100%) Zymed Convencional ZHONG et al. 2007 China 

 membrana LI ≥ 1% 46/47 (97,8) Clone 36 Automático DINIZ-FREITAS et 

al. 
2006 Espanha 

 memb e/ou cit LI ≥ 10% 43/80 (53,7%) Santa Cruz Convencional HUNG et al. 2006 Taiwan 

E-caderina 
p53 

MYC 

membrana 
nuclear 
nuc e citop 

LI ≥ 1% 
LI ≥ 15% 
LI ≥ 5% 

24/47 (51%) 
25/47 (53,1%) 
5/48 (10,4%) 

HECD-1 
DO-7 
9E11 

Convencional TAKES et al. 2001 Holanda 

p16 
p53 

MYC 

nuclear 
nuclear 
citoplasma 

LI ≥ 11% 
LI ≥ 11% 
LI ≥ 11% 

55/135 (41%) 
64/135 (47%) 
86/135 (64%) 

SC-166 
DO-7 
9E11 

Convencional SHAH et al. 2009 Índia 

p53 
MYC 

nuclear 
nuclear 

? 36/51 (70,5%) 
20/51 (39,2%) 

Novocastra 
Santa Cruz 

Microarray MARTÍN-
EZQUERRA et al. 

2010 Espanha 

p53 
 

MYC 

nuclear 
extranuclear 
nuclear 

LI > 5% 
LI > 5% 
LI > 5% 

22/48 (45,8%) 
17/48 (35%) 
27/48 (56,3%) 

DO1 
 
C-8 

Convencional BARAL et al. 1998 Índia 

MYC citoplasma LI ≥ 1% 18/25 (72%) 9E11 Convencional VORA et al. 2007 Índia 

MYC nuclear 
citoplasma 
perinuclear 
total 

? 8/27 (29,6%) 
22/27 (81,4%) 
7/27 (29,6%) 
27/27 (100%) 

Cambridge 
Research 
Biochemic 

Convencional SAKAI et al. 1990 Japão 

p53 
COX-2 

nuclear 
citoplasma 

LI ≥ 1% 
LI ≥ 1% 

30/34 (88,2%) 
28/34 (82,3%) 

DO-7 
160112 

Convencional GOULART-FILHO et 

al. 
2009 Brasil 

p53 
COX-2 

nuclear 
citoplasma 

LI ≥ 1% 
LI ≥ 1% 

44/63 (70%) 
57/65 (88%) 

DO-7 
160112 

Convencional ATULA et al. 2006 Finlândia 

COX-2 citoplasma LI ≥ 1% 21/25 (84%) Cayman Convencional VILAS BÔAS et al. 2010 Brasil 

 citoplasma LI ≥ 1% 55/66 (83,3%) Santa Cruz Convencional SAPPAYATOSOK et 

al. 
2009 Tailândia 

 citoplasma LI ≥ 10% 70/107 (65%) Santa Cruz Convencional SAWHNEY et al. 2007 Índia 

 citoplasma LI > 5% 40/72 (55,5%) Transduct. Convencional ITOH et al. 2003 Japão 

 citoplasma LI > 11% 27/27 (100%) Transduct. 
laborator. 

Convencional TANG et al. 2003 Taiwan 

MLH1 nuclear LI ≥ 1% 38/50 (76%) PharMigen Convencional RAMIREZ et al. 2011 México 

 nuclear LI ≥ 5% 25/49 (51%) CM 220  Convencional THEOCHARIS et al. 2011 França 

 nuclear ? 2/5 (40%) Zymed Convencional CZERNINSK et al. 2009 Israel 

 nuclear LI ≥ 1% 39/46 (84,7%) Ab-1 Convencional FERNANDES et al. 2008 Brasil 

 nuclear 
nuc e cit 
citoplasma 

? 19/20 (95%) 
6/20 (30%) 
3/20 (15%) 

 Convencional LO MUZIO et al. 1999 Itália 
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