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RESUMO 

   EXPRESSÃO DE COMPONENTES DA VIA DE SINALIZAÇÃO SONIC HEDGEHOG 

(HHIP, PTCH1 e SHH) e VEGF-A EM CARCINOMA ESCAMOCELULAR ORAL: 

ASSOCIAÇÃO COM IMUNOMARÇÃO DE VEGF-A E MICRODENSIDADE 

VASCULAR. Os mecanismos moleculares envolvidos no desenvolvimento do carcinoma 

escamocelular oral (CECO) ainda são pouco conhecidos. Vias de sinalização que participam 

do desenvolvimento embrionário, como a via Sonic Hedgehog (SHH), podem estar 

associadas ao desenvolvimento de tumores e ainda participar da progressão tumoral através 

do estímulo a angiogênese. Este trabalho teve como objetivo avaliar o perfil de expressão 

gênica de componentes da via de sinalização SHH, Sonic Hedegehog (SHH), Patched 

1 (PTCH1) e Hedgehog interacting protein (HHIP), que possam estar relacionados a 

angiogênese em CECO, bem como os níveis de expressão do vascular endothelial growth 

factor (VEGF-A) e a microdensidade vascular (MDV) nestes tumores. Após aprovação do 

CEP (Parecer 229/10), a casuística foi composta por 66 casos de CECO no total. Para as 

reações de PCR quantitativo (qPCR) foram utilizadas amostras criopreservadas de 50 casos 

de CECOs, 8 casos de Mucosa Adjacente ao Tumor (MAT) e 2 casos de Mucosa Não 

Neoplásica de paciente saudável (MNN). Após extração de RNA, o DNA complementar foi 

obtido  com o auxílio de High-Capacity cDNA Reverse-Transcription. As reações de qPCR 

foram conduzidas no aparelho ABI Prism 7900 utilizando o sistema Taqman, sendo 

a quantificação relativa avaliada pelo método comparativo de Cq (ΔΔCQ).  Foram utilizados 

56 blocos parafinizados para a confecção do tissue microarray (TMA) e análise da 

expressão de proteínas VEGF-A e CD34 (MDV), utilizando sistema EnVision 

Advanced
TM

 . Foi detectada expressão de HHIP e PTCH1 em CECO e MAT indicando 

ativação da via SHH nestas lesões. Dezessete (34%) casos de CECO não apresentaram 

expressão de SHH, os outros 33 (66%) tumores expressaram tal gene, indicando que 

a ativação desta via de sinalização pode ser através ou não do ligante. Correlação positiva foi 

observada entre a expressão de SHH e HHIP (rs=0.29; p=0.044, Teste de Spearman) 

e SHH e PTCH1 (rs=0.49; p=0.0003, Teste de Spearman) em CECO. A correlação positiva 

entre SHH e VEGF-A (rs=0.37; p=0.0086; Teste de Spearman) sugere uma participação da 

via SHH na angiogênese em CECOs, ao mesmo tempo maiores níveis de expressão de 

VEGFA, parecem favorecer um aumento da densidade de vasos sanguíneos 

(rs=0.55;p=0.0050; Teste de Sperman). Maiores níveis de transcritos e da proteína VEGF-A 

estavam relacionados a CECOs com invasão perineural e moderadamente diferenciados. Por 

último, maior expressão de VEGF-A foi detectada em MAT (p=0.034, Teste de Mann 

Whitney). Assim, a correlação positiva entre a expressão gênica de SHH e VEGF-A indica 

esta via pode participar da angiogênese tumoral. Além disso, isoladamente, a expressão do 

gene VEGF-A foi o fator que mais contribui para uma maior MDV e uma maior expressão 

deste, em nível de transcrito e de proteína, esteve relacionado a CECO de comportamentos 

mais agressivos. A expressão de HHIP, PTCH1 e VEGF-A em MAT indica que via SHH 

pode estar ativada nas margens tumorais e, corrobora para a existência de um campo de 

cancerização que envolve tecidos fenotipicamente normais. Além disso, maior expressão 

de VEGF-A nesta localização, sugere que a margem tumoral pode participar na secreção de 

fatores de crescimento para o tumor. 

Palavras-chave: Neoplasias Bucais. Carcinoma de Células Escamosas. Vias de Sinalização. 

Neovascularização Patológica. Biologia Molecular. 
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ABSTRACT 

 
EXPRESSION OF COMPONENTS OF SONIC HEDGEHOG PATHWAY (HHIP, PTCH1 AND 

SHH) VEGF-A IN ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMAS: ASSOCIATION WITH 

EXPRESSION OF VEGF-A PROTEIN AND MICROVESSEL DENSITY. Sonic Hedgehog 

(SHH) signaling has been implicated in tumor development and progression by stimulating 

angiogenesis, and its molecular mechanisms involving these events are little known in oral 

squamous cell carcinomas (OSCC). The aim of this study was to characterize the transcripts 

expression  involved in the SHH pathway (SHH, PTCH1, HHIP, VEGF-A) and microvessel 

density in these neoplasms. In this study, a total of 50 CECOs, eight non-tumor epithelium 

adjacent to oral cancer (NTEA), and two oral mucosa obtained from healthy individuals were 

included.  After RNA extraction, complementary DNA was obtained using the High-Capacity 

cDNA Reverse-Transcriptio. qPCR reactions were conducted in the ABI Prism 7900 using 

Taqman Gene Expression System. Cq (ΔΔCQ) relative quantification method was perfomed 

for gene expression analysis. Fifty six paraffin-embedded specimens of OSCC were used for 

tissue microarray (TMA) and by immunohistochemistry, VEGF and CD34 using EnVision 

System Advanced
 TM

 were used. HHIP and PTCH1 transcripts were detected in OSCC and 

NTEA indicating their SHH pathway activation. Seventeen (34%) OSCC cases were negative 

for SHH gene expression. This results indicate that activation of SHH pathway may be either 

through SHH ligand or not. Our results showed a positive correlation between SHH and HHIP 

(rs=0.29; p=0.044, Spearman test) and SHH and PTCH1  (rs=0.49; p=0.0003, Spearman test) 

gene expression in OSCC. The positive correlation between the expression of SHH and 

VEGF-A (rs=0.37; p=0.0086; Spearman test) suggests an involvement of the SHH pathway on 

angiogenesis of OSCC, whereas higher levels of VEGF-A expression seems to increase the 

microvessel density  of OSCC (rs=0.55;p=0.0050; Sperman test). Higher levels of transcripts 

and VEGF-A protein were related to OSCC with perineural invasion and those moderately 

differentiated. Finally, increased expression of VEGF-A was detected in NTEA (p = 0.034, 

Mann Whitney test). Thus, the positive correlation between the gene expression of SHH and 

VEGF-A indicates that pathway could participate in tumor angiogenesis. Moreover, VEGF-A 

gene expression was the only factor that contributed to a greater MVD in our series. In 

addition, increased expression of this gene and protein was related to more aggressive 

behavior of OSCC. The expression of HHIP, PTCH1 and VEGF-A in NTEA also indicates 

that SHH pathway can be activated in the tumor margins and might suggest existence of a 

field cancerization involving phenotypically normal cells. At the same time, increased gene 

expression of VEGF-A in this location suggests that adjacent cells to oral cancer could 

actively participate in the secretion of important growth factors to the tumor developing. 

 

Keywords: Mouth Neoplasms. Carcinoma Squamous Cell. Neovascularization. Pathologic. 

Signal Transduction. Molecular Biology. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 O Câncer de boca está entre os 12 tumores malignos mais comuns, sendo que o 

Carcinoma Escamocelular Oral (CECO) corresponde a mais de 90% dos casos diagnosticados 

(Parkin et al., 1985; Jemal et al., 2011). O principal fator de risco relacionado ao 

desenvolvimento do CECO é o uso do tabaco e o álcool parece ter ação sinérgica a dos 

carcinógenos químicos presentes no tabaco (Castellsagué  et al., 2004; Rodriguez et al.; 2004; 

Kawakita et al., 2011).   

 

 A patogênese dos tumores malignos ainda é intensamente estudada por muitos grupos 

de pesquisas no mundo. Sabe-se, entretanto, que a transformação e a proliferação neoplásicas 

de células ou grupos de células, normalmente, envolve a desregulação de vias de sinalização 

que participam do desenvolvimento embrionário normal, dentre estas vias destaca-se o papel 

da via Sonic Hedgehog (SHH) (Taipale; Beachy, 2001; Altaba et al., 2002; Adolphe et al., 

2004; Chari; McDonnell, 2007). 

 

 A via de sinalização SHH é fundamental para o desenvolvimento embrionário normal, 

participando da formação do tubo neural, esqueleto axial, sistema límbico, pulmão, pele, 

folículo piloso e dentes (Hardcastle et al.; 1998, St-Jacques et al., 1998).  Estudos já 

demonstraram que esta via tem importante papel na patogênese de tumores, como no câncer 

do trato gastrointestinal, de pâncreas e de próstata, especialmente por participar da ativação 

de programas relacionados a proliferação e sobrevivência celular e da manutenção e 

proliferação de células-tronco tumorais (Riobo et al., 2006; Chari; Mcdonnel, 2007). 

 

 A via SHH pode também participar da progressão tumoral, através do estímulo a 

angiogênese de neoplasias humanas (Olsen et al., 2004; Yamazaki et al., 2009), uma vez que 

o ligante da via, a proteína SHH, parece atuar através da modulação positiva na expressão de 

fatores angiogênicos ou na ativação de células endoteliais (CE) e células progenitoras 

endoteliais (CPE). Por sua vez, a proteína Hedgehog-interacting protein (HHIP), inibidor da 

via SHH, parece estar em menor quantidade em diversos tumores humanos, com consequente 

aumento da responsividade destas células a SHH e, consequentemente, um maior estímulo a 

angiogênese (Olsen et al., 2004). 

 

  A angiogênese, por sua vez, é um evento que contribui para a progressão tumoral, não 

somente por prover oxigênio e nutrientes às células malignas, mas também por favorecer a 
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uma possível rota de disseminação destas (Lejbkowicz et al., 2004 ; Swelam et al., 2005; 

Baeriswyl; Christofori, 2009). Entre os fatores angiogênicos, destaca-se o fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF), o qual participa da proliferação e migração de 

células endoteliais, aumento da permeabilidade vascular e ainda pode atuar na degradação da 

matriz extracelular (Ferrara, 1996; Adams; Alitalo, 2007). Dentre as estratégias utilizadas para 

estudar a angiogênese tumoral, a caracterização da microdensidade vascular (MDV), através 

da imuno-histoquímica (IHQ), tem se mostrado um método cientificamente adequado, uma 

vez que diversos marcadores endoteliais estão disponíveis para utilização em tecidos 

parafinizados (Choi et al., 2005). 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o perfil de expressão gênica de componentes 

da via de sinalização SHH (SHH, PTCH1 e HHIP) que possam estar relacionados a 

angiogênese em CECO, bem como os níveis de expressão de VEGF-A e a microdensidade 

vascular nestes tumores, afim de melhor compreender a patogênese e comportamento desta 

neoplasia maligna 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Carcinoma Escamocelular Oral (CECO)  

 

 O CECO é o sexto tumor mais frequente na população mundial (Hunter et al., 2005) e 

entre os países com maior incidência estão Paquistão, Brasil, Índia e França (Cancela et al., 

2010). No Brasil, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) (Brasil, 

INCA, 2012), o CECO ocupa o 7º lugar entre as neoplasias malignas mais comuns em 

homans e o 9 º lugar em mulheres. No ano de 2009, foram registradas 6.510 mortes por câncer 

de boca, desta forma o CECO constitui-se em um problema de saúde pública (Brasil, INCA, 

2008).  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2005), o CECO é uma neoplasia 

epitelial invasiva que ocorre predominantemente em adultos usuários de tabaco e álcool, 

especialmente entre a 5º e 6º décadas de vida. Clinicamente esta lesão pode se apresentar 

como uma placa eritematosa, um nódulo ou ainda como uma úlcera, podendo ou não estar 

associada a dor, dificuldade na deglutição, na fala e odor bucal. Os sítios da cavidade bucal 

mais acometidos pelo câncer de boca são: os dois terços anteriores da língua, assoalho bucal, 

palato duro, mucosa jugal, região retromolar e gengiva, nesta ordem (Lambert et al., 2011). 

 

O Sistema TNM, desenvolvido por Pierre Denoix é adotado pela OMS para 

estadiamento clínico e, através deste é possível descrever a extensão anatômica da lesão com 

base em 3 componentes: T, a extensão do tumor primário; N, a ausência ou a presença e a 

extensão de metástase em linfonodos regionais; e M, a ausência ou a presença de metástase a 

distância. De acordo com o TNM, os tumores são agrupados em estádios clínicos, que podem 

variar do estádio I ao IV. Nos estádios I e II as lesões não apresentam metástase em 

linfonodos regionais (N0), nem à distância (M0), são tumores T1 e T2, respectivamente. Os 

tumores T3 ou aqueles com um linfonodo regional invadido (N1) são considerados estádio III. 

A partir de lesões classificadas como T4, ou aquelas que apresentam 2 linfonodos regionais 

invadidos (N2) e todos os tumores que apresentam metástase à distância (M1), considera-se 

estádio IV (TNM, 2004). 

 

Histologicamente, o CECO exibe um amplo espectro de alterações citológicas e 

arquiteturais, tais como pleomorfismo celular, nuclear e mitoses atípicas. A partir destas 

alterações, o tumor pode ser graduado histologicamente em três tipos: CECO bem 
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diferenciado, CECO moderadamente diferenciado ou CECO pobremente diferenciado. O grau 

histológico contribui para o prognóstico do paciente e quanto menos diferenciado o tumor 

pior o seu prognóstico (OMS, 2005).  

 

 O modelo de carcinogênese em múltiplas etapas é muito utilizado para descrever as 

alterações histológicas associadas ao desenvolvimento do CECO.  O processo neoplásico 

inicia-se no epitélio oral normal que progride para uma lesão pré-maligna, denominada 

displasia epitelial oral (DEO), esta pode se transformar num carcinoma in situ, e finalmente 

evoluir para um carcinoma invasivo. Dessa forma, o diagnóstico precoce das DEOs pode 

representar a principal estratégia para a diminuição da incidência de CECO. As DEOs, podem 

se apresentar clinicamente como placas brancas ou vermelhas (Richard; Pillai, 2010) e, neste 

estágio, quando removido o estímulo oncogênico, o tecido pode retornar ao estado de 

homeostasia. Entretanto, acredita-se que 20% das DEOs progridam para um carcinoma 

invasivo (Reibel, 2003), como reflexo de alterações genéticas que resultam na ativação de 

proto-oncogenes e inativação de genes supressores de tumor através de amplificação genética, 

metilação de promotor, deleção e mutação pontual (Perez-Ordonẽz et al., 2006). A perda de 

expressão de moléculas de adesão celular e o aumento da secreção de fatores angiogênicos 

também são estímulos para a transformação maligna das DEOs (Pitiyage et al., 2009).   

  

 Um modelo de progressão genética em nível molecular foi proposto por Califano et al. 

(1996). Segundo estes autores, inicialmente, ocorre o aparecimento de uma lesão hiperplásica 

benigna devido a perda do cromossomo 9p. Em seguida esta lesão pode evoluir para uma 

displasia epitelial ocasionada pela perda dos cromossomos 3p e 17p. O desenvolvimento do 

carcinoma in situ pode ocorrer em razão da amplificação do loci genético 11q13 e perda dos 

cromossomos 11q e 14q. Ao final, o carcinoma invasivo desenvolve-se com a perda dos 

cromossomos 6p, 8 e 4q (Figura 1). Tais alterações genéticas incluem os genes supressores de 

tumor p16 (9p21), p53 (17p) e retinoblastoma (Rb) (13q) e o oncogene ciclina D1(11q13). 
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Figura 1. Modelo de progressão genética: mudanças genéticas associada com a progressão histopatológica do CEC de cabeça 

e pescoço baseada na perda de material cromossômico (perda de alelo). Fonte: Califano et al. (1996). 

 

 Diversos estudos epidemiológicos demonstram que o tabaco e o álcool, são os 

principais agentes carcinogênicos no desenvolvimento do câncer de boca, sendo estes fatores 

responsáveis por aproximadamente 90% dos casos de CECO (Castellsagué et al., 2004, 

Rodriguez et al.; 2004; Kawakita et al., 2011). O restante dos pacientes acometidos por esta 

neoplasia, não relatam em seus históricos clínicos exposição ao tabaco e/ou álcool. 

Deficiências dietéticas, como de vitamina A, vitamina C, vitamina E, folato, entre outros 

elementos, são associadas a um aumento de risco para o desenvolvimento de CEC 

(Carcinoma escamocelular) de cabeça e pescoço (Pelucchi et al., 2003; Taghavi; Yazdi, 2007). 

Outros potenciais fatores de risco para esta neoplasia são espécies reativas de oxigênio, de 

nitrogênio, diabetes e história de CEC de cabeça e pescoço na família (Bahar et al., 2007; 

Rasheed et al., 2007). Mais recentemente, muitos pesquisadores têm investigado uma possível 

associação entre a infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) e o risco para o 

desenvolvimento do CECO (Gillison; Shah, 2001; Herrero et al., 2003; Machado et al., 2010). 

Neste aspecto, Syrjänen et al. (1983) foram pioneiros em descrever pela primeira vez a 

possível ação carcinógena do HPV em CECOs. 

 

 A mutação do gene p53 é a alteração genética mais observada no câncer humano, 

sendo associada ao consumo de tabaco e consequente  desenvolvimento de CEC de cabeça e 

pescoço,  assim como do câncer de esôfago, pulmão e mama (Harris; Hollstein, 1993). 

Segundo Brennan et al. (1995), a mutação mais comum do gene p53 é a troca das bases 

nitrogenadas GC→AT, GC→TA e AT→GC. Associada a mutação do gene p53, outras 

alterações são comuns no CEC de cabeça e pescoço, como superexpressão do receptor do 

fator de crescimento epidérmico (EGFR) (Kalyankrishna; Grandis, 2006) e de ciclina D1 

(Callender et al., 1994), além de uma baixa expressão da proteína p16 e regulação positiva de 

Rb. Vale ressaltar, que tais características são observadas nos casos de CEC HPV-negativo, já 

os tumores HPV-positivos apresentam características moleculares distintas, como a proteína 

p53 selvagem, baixa expressão de ciclina D1 e superexpressão de p16 (Gillespie et al., 2009). 



 

 

20 

 

  

 O tratamento do CECO ainda está associado a uma alta morbidade e pode resultar em 

dificuldades na fala, distúrbios na deglutição e mastigação, deformidades cosméticas e 

problemas psicológicos. Ainda existe grande dificuldade de predizer a história natural de 

lesões individuais, embora o prognóstico seja estabelecido a partir do tamanho do tumor, 

correlação com sítios anatômicos nobres, gradação histológica e envolvimento de linfonodos 

(Méndez et al, 2002). A sobrevida ainda é baixa entre os pacientes acometidos pelo CECO. 

Aproximadamente 50-60% dos pacientes sobrevivem por 5 anos, após o diagnóstico, assim a 

identificação da doença precocemente, aliada a um tratamento eficiente representa a principal 

estratégia para melhorar o prognóstico do CECO (Jemal et al., 2006). 

 

2.2 A via Sonic Hedgehog (SHH) 

 

 O funcionamento da via SHH foi inicialmente descrito em estudos com Drosophila, 

sendo grande parte dos seus componentes preservados em humanos (Goodrich et al., 1997; 

Hahn et al., 1999). Esta via está envolvida no desenvolvimento embrionário normal de órgãos, 

como dentes (Hardcastle et al., 2001), pulmões (Grindley et al., 1997), cólon, mama, esôfago 

(Inghan; McMahon, 2001), próstata, estômago (Chari; Mcdonnel, 2007), sistema nervoso 

(Wetmore, 2003) e pâncreas (Thayer et al., 2003).  

  

 Três proteínas homólogas são responsáveis pela ativação da via, são elas: Sonic 

(SHH), Desert (DHH) e Indian (IHH). A proteína SHH participa do desenvolvimento do 

sistema límbico, somitos e do tubo neural (Hardcastle et al., 1998; St-Jacques et al., 1998). 

Enquanto que a proteína IHH está envolvida no desenvolvimento de condrócitos, já a proteína 

DHH participa do desenvolvimento de células germinativas (Bitgood et al., 1996). 

  

 A ativação da via canônica ocorre pela interação do ligante SHH com o receptor 

transmembrânico Patched 1 (PTCH1), o que libera a atividade inibitória normal de PTCH1 

sobre Smoothened (SMO). Motoyama et al. (1998) demonstraram que outra proteína, 

denominada Patched 2 (PTCH2), também estaria funcionando como receptor da via. No 

entanto, este receptor somente está expresso em tecidos nos quais a interação com DHH 

acarreta no desenvolvimento de células germinativas (Carpenter et al., 1998). Na ausência de 

interação com os ligantes da via, PTCH1 tem seu domínio de ativação de caspases induzindo 

a apoptose, através do estímulo da caspase 9 o que é mediado pela proteína adaptadora 

DRAL, durante a embriogênese (Mile et al., 2009). 
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 Uma vez ativada a via canônica, SMO é fosforilado por receptores quinases acoplados 

a proteína G, GRK2 e CSNK1A1. A fosforilação de SMO torna esta proteína ativa, o que 

acarreta na sua internalização e posterior interação com o complexo repressor formado pelas 

proteínas: quinesina, uma proteína de ligação ao microtúbulo, Supressor of Fused (SUFU) e a 

serina/treonina quinase Fused (FU), além das proteínas Glioma- associated oncogene (Gli), as 

quais são os fatores de transcrição da via SHH (Chari; Mcdonnell, 2007). O ancoramento das 

proteínas Gli no citoplasma impede a exportação nuclear desta molécula e até mesmo pode 

mascarar o domínio sinalizador da mesma (Kogerman et al., 1999). A interação entre SMO e 

este complexo culmina na liberação dos fatores de transcrição Gli. Cabe ainda ressaltar que a 

proteína FU também funciona como regulador positivo da via SHH, uma vez que inibe a 

ubiquitinação de Gli (Takenaka et al., 2007). Além disso, Gli pode ser fosforilado pela 

proteína quinase A (PKA), o que subsequentemente torna este fator de transcrição marcado 

para degradação via proteassoma (Chari; Mcdonnell, 2007).  

  

 O gene Glioma- associated oncogene homolog (GLI)  está localizado no locus 

12q13.3-14.1 e codifica uma proteína de 118 KDa com 5 domínios repetidos de ligação ao 

DNA do tipo “dedos de zinco”.  Este fator de transcrição faz parte da família de proteínas 

“dedos de zinco” Gli-kruppel. Esta família é formada por duas subclasses, Gli e Kruppel, as 

quais são classificadas de acordo com a sequência de aminoácidos terminal na região “dedo” 

e o espaço entre os resíduos de cisteína e histidina (Kinzler et al., 1988). As proteínas Gli são 

formadas por mais de mil a aminoácidos, podendo ser observados três subtipos: Gli1, Gli2 e 

Gli3. Duas isoformas Gli, Gli2 e Gli3, são constitutivamente formadas, a ativação de SMO se 

opõe a atividade do complexo repressor sobre tais proteínas, culminando na transcrição de 

genes alvos, entre eles Glioma-associated oncogene homolog (GLI1) e Patched homolog 

(PTCH1) (Stone et al., 1999). Gli1 é um ativador transcricional, enquanto Gli3 exerce função 

de repressor. Já a proteína Gli2 pode exercer ambas as funções, de repressor e ativador de 

transcrição. O balanço entre as formas repressoras e ativadoras da proteína Gli é fundamental 

na resposta celular a ativação da via SHH, acarretando numa combinação de ativação e 

depressão de genes alvos da via (Ruiz; Altaba, 1994).  

 

Outro componente fundamental da via SHH é o seu inibidor, a proteína HHIP a qual 

possui afinidade com todos os ligantes hedgehog, SHH, IHH e DHH, e sua interação com 

estes medeia a endocitose e degradação destas proteínas (Chari;McDonnel, 2007). O gene 

hedgehog-interacting protein (HHIP) é um dos alvos dos fatores de transcrição da via SHH e, 
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em alguns tumores, como carcinomas basocelulares, há uma superexpressão da proteína, 

provavelmente como uma tentativa de controlar a via SHH (Katoh; Katoh, 2005). Em outras 

neoplasias há uma perda de expressão de HHIP, como no câncer gástrico, reto, cólon e 

pulmão, o que pode favorecer a progressão tumoral (Olsen et al., 2004). 

  

 A atividade da via SHH resulta na ativação de genes alvos, envolvidos na regulação de 

feedback (PTCH1, HHIP, GLI1),  proliferação celular (ciclina D1, B-catenina), sobrevivência 

(Bcl-2), manutenção de células-tronco teciduais (WNT2B, WNT5A, BMP4) e transição epitélio 

mesênquima (ZEB1, ZEB2) (Katoh; Katoh, 2009). Desse modo, a desregulação da via SHH 

durante o desenvolvimento embrionário ou na vida adulta acarreta em sérias consequências.  

A redução da atividade da via durante a embriogênese de mamíferos pode ocasionar, por 

exemplo, o aparecimento de holoprosencéfalia, caracterizada pelo defeito na separação do 

lobo cefálico associado a deformidades faciais (Goodrich; Scott, 1998). A Figura 2 demonstra 

esquematicamente o funcionamento da via SHH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Figura 2. Demonstração esquemática do funcionamento da via SHH. Fonte: Altaba, 1999. 
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 As primeiras evidências da participação da via SHH no desenvolvimento de tumores 

foi demonstrado em pacientes com Carcinomas Basocelulares (CBC) esporádicos e 

associados a Síndrome do Carcinoma Basocelular Nevóide (SCBCN) (Gorlin, 1995; Hahn et 

al., 1999).  Mutações no gene PTCH1, superexpressão de Sonic Hedgehog homolog (SHH) e 

ativação dos fatores de transcrição Gli estão envolvidos no surgimento destes tumores 

(Walterhouse et al., 1999). 

  

 Desde então estudos na literatura demonstram que a via SHH participa da patogênese 

de diversos tumores humanos, como câncer de próstata (Chari; Mcdonnel, 1997), estômago 

(Katoh; Katoh, 2005), sistema nervoso (Wetmore, 2003), pulmão (Bellusci et al., 1997; 

Grindley et al, 1997), cólon, mama, esôfago (Inghan; Mcmahon, 2001) e pâncreas (Thayer et 

al., 2003). 

 

 Sabendo-se que a via SHH está envolvida no desenvolvimento e progressão tumoral, 

atualmente investiga-se intensamente se o bloqueio desta via pode reduzir a proliferação das 

células tumorais e consequentemente a progressão do tumor. Recentemente, Yan et al. (2011) 

estudando a ação de inibidores da via SHH, Ciclopamida e GANT61, em linhagem de células 

de CECO demonstraram que o bloqueio da atividade da via SHH estava associado a uma 

inibição da proliferação celular e a um aumento da apoptose das células tumorais. A 

ciclopamida é um inibidor bem documentado o qual reduz a atividade da via SHH por 

funcionar como antagonista da proteína SMO (Figura3) (Taipale et al., 2000; Lord; Ashworth; 

2010). Já o inibidor GANT61 tem ação sobre as proteínas Gli impedindo sua ligação ao DNA 

(Lauth et al., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Representação da ação da ciclopamida (GDC0449) no bloqueio da via hedgehog. Fonte: Lord; Ashworth (2010).  
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2.3 Via SHH e angiogênese 

 

A via SHH apresenta um importante papel na formação de novos vasos sanguíneos em 

tecidos embrionários (vasculogênese) e adultos (angiogênese). A primeira evidência de seu 

papel na vasculogênese foi demonstrada em um estudo conduzido em camundongos 

transgênicos que expressavam altos níveis do ligante SHH no tubo neural dorsal. 

Consequentemente, estes animais apresentavam uma hipervascularização da neuroectoderme 

(Rowitch et al., 1999).  

  

 Posteriormente, conforme demonstrado por Pola et al. (2001)  em córneas de 

camundongos submetidas a isquemia e por Lee et al. (2007) em linhagem de fibroblastos, 

demonstrou-se o papel do ligante SHH no estímulo a neovascularização em tecidos adultos. 

Segundo estes autores o ligante da via estaria induzindo a angiogênese através da secreção de 

fatores angiogênicos, incluindo o VEGF e angiopoietinas, angiopoientina-1 (Ang-1) e 

angiopoientina-2 (Ang2), por células mesenquimais.  

 

 O mecanismo pelo qual a via SHH estimula a expressão de fatores angiogênicos por 

células mesenquimais ainda precisa ser determinado. Kusano et al. (2005) e Lavine et al. 

(2008), utilizando modelo de isquemia em miocárdio de camundongos, demonstraram que 

fibroblastos estimulados por SHH apresentaram um aumento da expressão de GLI1 e PTCH1. 

No entanto, segundo Pola et al. (2001) nenhum elemento responsivo a Gli1 está presente na 

região promotora do gene do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e das 

angiopoietinas. Krishnan et al. (1997)  identificaram um novo fator de transcrição que pode 

ser ativado pela via SHH, o denominado Chicken ovalbumin upstream promoter-transcription 

factors II (COUP-TFII), membro da família de receptores nucleares órfãos. Sua expressão 

tem sido relacionada ao desenvolvimento embrionário de compartimentos estromais de 

diversos órgãos, como mama, rim e próstata (Pereira et al., 1995). Um trabalho conduzido em 

embriões deficientes em no gene COUP-TFII, demonstrou que estes embriões apresentavam 

defeito no desenvolvimento do plexo vascular primário e redução dos níveis de Ang-1 

(Pereira et al., 1999). Em camundongos adultos com tumores mamários demonstrou-se que 

COUP-TF II é regulador positivo para Ang-1, além de contribuir para o desenvolvimento de 

metástases (Qin et al., 2010).  

 

 Asai et al. (2006), em um modelo experimental de cicatrização de ferida, 

demonstraram que a via SHH, além de estimular a secreção de fatores angiogênicos, também 
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pode estimular a angiogênese através da ativação de CPE derivadas da medula óssea. 

Yamazaki et al. (2008), estudando câncer de pâncreas, demonstraram que a via SHH  poderia 

estar estimulando a neovascularização em tumores, tanto por induzir a secreção de fatores 

angiogênicos pelas células estromais, como também por estimular o recrutamento e 

proliferação de CPEs.  

 

 Segundo Olsen et al. (2004), as CEs expressam baixos níveis de PTCH1 e grandes 

quantidade de HHIP. No entanto, durante o processso de formação tubular estas células têm 

uma diminuição na expressão de HHIP e um aumento da expressão de PTCH1, tornando-se 

responsivas a SHH. O mesmo também estaria ocorrendo com tumores humanos nos quais 

observa-se uma redução dos níveis de HHIP em comparação ao tecido normal 

correspondente, sendo assim os tumores tornam-se mais resnponsivos a SHH. 

 

 Kanda et al. (2003), estudando a atividade da via SHH em cultura de CE de cordão 

umbilical (HUVEC), observaram que SHH é responsável por promover morfogênese capilar, 

porém não seria capaz de promover a migração ou proliferação destas células. Vale ressaltar 

que tal atividade ocorre dependente da atividade de SMO, porém SMO não estaria 

estimulando a ativação do fator de transcrição Gli. Esta foi a primeira evidência de que as CE 

são estimuladas pela via SHH, mas por um mecanismos independente de Gli.  

 

 Posteriormente, Chinchilla et al (2010), utilizando linhagem de células HUVEC, 

confirmaram que as CE respondem aos ligantes SHH por mecanismo independente de Gli (via 

não canônica) e apresentou dois modelos: um mediado por SMO e outro independente de 

SMO.  A interação dos ligantes Sonic com a CE ativa a GTPase RhoA, num mecanismo 

dependente de SMO e da proteína heterodimérica Gi. A interação destas proteínas funciona de 

forma semelhante ao modelo clássico de receptor acoplado a proteína G, culminando na 

atividade de RhoA que ativa a molécula efetora Rho quinase (ROCK). A ativação da via 

RhoA-ROCK promove regulação da polaridade e migração celular através da reorganização 

do citoesqueleto de actina, além de induzir resposta transcricional mediada pelo fator de 

resposta sérico (SRF). O mecanismo independente de SMO é mediado pela interação de 

ligantes SHH com a proteína PTCH1 o que mantém a sobrevivência das CE, uma vez que 

previne a atividade apoptótica de PTCH1 que ocorre na ausência da interação com seus 

ligantes. O modelo descrito por Chinchilla et al. (2010) pode ser observado na Figura 4.  
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Figura 4. Modelo de ativação de CE pela via SHH independente de Gli (Via não canônica). Fonte: Adaptado de Chinchila et 

al. (2010). 

 

 Renault et al. (2010) demonstraram que a ativação da via SHH em CE, além de ativar 

a sinalização RhoA-ROCK, culmina no aumento da expressão de ostepontina (OPN) e 

metaloproteinase 9 (MMP-9). A osteopontina promove a migração e sobrevivência das CE, 

enquanto que a MMP-9 gera degradação do colágeno tipo IV da membrana basal e da matriz 

extracelular. 

 

 O conhecimento da atividade da via SHH no estímulo a angiogênese abriu portas para 

estudos que investigam o potencial terapêutico tanto do bloqueio da via para reduzir a 

neovascularização, quanto do seu estímulo para revascularização de tecidos. Kusano et al. 

(2005), usando camundongos, demonstraram que a terapia com SHH foi capaz de aumentar a 

angiogênese após isquemia aguda do miocárdio. Nakamura et al. (2010) usaram ciclopamida 

para bloquear a via SHH,  em tumores xenográficos de adenocarcinoma pancreático 

implantados em camundongos e observaram uma redução da angiogênese tumoral. 

  

 A angiogênese é um processo coordenado que envolve degradação e remodelação da 

membrana basal, a proliferação, migração e associação de células endoteliais em estruturas 

tubulares e recrutamento de células perivasculares, incluindo fibroblastos e pericitos (Adams, 



 

 

27 

 

Alitalo, 2007). Sendo que a formação de novos vasos é um processo fundamental para 

progressão e capacidade de invasão tumoral (Lejbkowicz et al., 2004). Judah Foolkman 

formulou a hipótese de que a progressão tumoral depende da formação de vasos sanguíneo, a 

qual está associada ao equilíbrio entre fatores pro e anti angiogênicos (Bergers; Benjamin, 

2003; Baeriswyl; Chrisrofori, 2009), secretados por células neoplásicas e/ou inflamatórias 

adjacentes ao tumor (Raica et al., 2009). 

 

 O VEGF é o maior regulador positivo da angiogênese fisiológica e associada a 

processos patológicos, como as neoplasias. Neste grupo de moléculas, destaca-se o fator de 

crescimento endotelial vascular-A (VEGF-A), citocina que interage preferencialmente com os 

receptores do fator de crescimento endotelial vascular 1 (VEGFR-1) e 2 (VEGFR-2) 

(Baeriswyl;Christofori, 2009). Margaritescu et al. (2010) observaram uma maior expressão 

de VEGF-A em CECO, quando comparado a lesões pré-neoplásicas e tecido normal, 

demonstrando a importância desta molécula na progressão da angiogênese tumoral. 

  

 Dentre as estratégias utilizadas para estudar a angiogênese tumoral, a caracterização da 

MDV, através da imuno-histoquímica, tem se mostrado um método cientificamente adequado, 

uma vez que há disponíveis diversos marcadores endoteliais (Choi et al., 2005), sendo as 

glicoproteínas CD31 e CD34, as mais utilizada para avaliar a MDV de tumores. A proteína 

CD31, além das células endoteliais de vasos de pequeno e grande calibre, em tecidos normais 

ou tumorais, também está presente em células hematopoiéticas (Akagi et al., 2002). 

  

 Além da contagem de vasos a avaliação da diferenciação das células endoteliais 

também é fundamental, pois terá valor na escolha de uma terapêutica adequada. Além disso, 

vasos pobremente diferenciados são mais facilmente acessados pelas células neoplásicas, 

aumentando o risco de metástases (Vermeulem et al., 2002). Entre os marcadores disponíveis, 

a molécula CD34, apesar de ser identificada em tecidos normais e neoplásicos, somente é 

encontrada em células endoteliais em proliferação (Kuzu et al., 1992). 
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3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral 

 Este trabalho tem como objetivo avaliar o perfil de expressão gênica de componentes 

da via de sinalização SHH (SHH, PTCH1 e HHIP) que possam estar relacionados a 

angiogênese em CECO, bem como os níveis de expressão de VEGF-A e a MDV nestes 

tumores, afim de melhor compreender a patogênese e comportamento desta neoplasia 

maligna. 

3.2 Objetivos Específicos/ Metas 

 

- Analisar e correlacionar o perfil de expressão gênica de componentes da via SHH (SHH, 

PTCH1 e HHIP) e VEGF-A em CECOs; 

- Comparar o perfil de expressão dos genes SHH, PTCH1, HHIP e VEGF-A entre Mucosa não 

neoplásica adjacente ao tumor (MAT) e CECO; 

- Associar o perfil de expressão gênica (SHH, PTCH1, HHIP e VEGF-A), a MDV e a 

imunomarcação de VEGF-A com os parâmetros clínicos e gradação histológica do CECO; 

-Correlacionar e comparar o perfil de expressão gênica de SHH e VEGF-A com a MDV; 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Casuística 

 

 Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz (CPqGM, FIOCRUZ,BAHIA), parecer 229/2010. 

 

As amostras que foram incluídas na casuística deste estudo foram originadas do banco 

de tumores do Hospital do Câncer AC Camargo (São Paulo, SP), o qual faz parte da Rede 

Nacional de Biorepositórios, através de uma parceria científica do nosso grupo de pesquisas, 

com o grupo coordenado pelo Dr Fernando Soares. Para o estudo de expressão gênica foram 

utilizadas amostras criopreservadas de 50 casos de CECOs, 8 casos de MAT e 2 casos de 

mucosa oral não neoplásica de pacientes saudáveis (MNN). Para o estudo imuno-

histoquímico foram utilizados blocos parafinizados de 56 amostras de CECO para confecção 

de lâminas de microaaranjo. No total foram utilizados 66 casos de CECO, os quais foram 

caracterizados quanto a parâmetros clínicos e gradação histológica. Vale ressaltar que destas 

66 amostras de tumores, 24 casos de CECO fizeram parte do estudo de expressão gênica e 

imuno-histoquímico  

 

Todos os tumores foram diagnosticados e graduados segundo os critérios estabelecidos 

pela OMS (2005). 

 

4.2 Confecção do Tissue microarray (TMA) 

  

 A partir de blocos parafinados foram construídas lâminas de TMA com auxílio de 

instrumento manual (Manual Tissue Arrayer 1, Beecher Instruments Microarray 

Technology
TM

, Silver Spring, MI, USA). Áreas representativas de cada um dos tumores foram 

previamente selecionadas em lâminas de HE por um patologista experiente. As amostras 

foram mapeadas em uma única lâmina de TMA e, cada uma, apresentava 2mm de diâmetro e 

4 µm de profundidade.  

 

4.3 Imuno-histoquímica (IHQ) 

 

 Inicialmente os cortes foram desparafinizados e re-hidratados para realização da IHQ. 

A recuperação antigênica, assim como o clone e a diluição, para os anticorpos CD34 (Dako, 

Carpinteria, USA) e VEGF-A (Dako, Carpinteria, USA) podem ser observados na Tabela 1. 
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Para bloqueio da peroxidase endógena, foi utilizado peróxido de hidrogêneo 3% por 15 

minutos, em câmera escura. O bloqueio de proteínas teciduais foi efetuado utilizando uma 

solução específica para este fim, em temperatura ambiente por 10 minutos (Protein Blocking 

Solution
TM

, Dako, Carpinteria, USA)  

 

Tabela 1. Dados dos clones dos anticorpos, recuperação antigênica e diluição. Salvador, Bahia, 2011. 

Anticorpos Clone Recuperação Antigênica Diluição 

CD34 QBEnd Citrato pH 6,0 1:50 

VEGF-A VG1 Tris/EDTA pH 9,0 1:100 

  

 Os anticorpos primários foram incubados por 1 hora em temperatura ambiente. Após 

lavagem com solução salina fosfatada PBS, os cortes foram incubados com o sistema 

polimérico de amplificação EnVision Advanced
TM

 (Dako, Carpinteria, USA), por 20 minutos 

com o reagente link e 20 minutos com a enzima. Para revelação utilizou-se 3,3-

diaminobenzidina (Dako
 
,Carpinteria, USA) por 5 minutos, em câmera escura. Os cortes 

foram contra-corados com Hematoxilina de Harris, desidratados com etanol e diafanizados 

em xilol, para então proceder a montagem das lâminas em permount. 

 

 Todas as reaçãos imuno-histoquímicas foram efetuadas em duplicata. Cortes de 

placenta e glândula salivar serviram de controle positivo para os anticorpos CD34 e VEGF-A, 

respectivamente. 

 

4.4 Análise IHQ 

 

 As lâminas foram escaneadas em um microscópio digital virtual (Olympus 

Corporation, Tóquio, Japão) e exibidas em um monitor LCD com o auxilio do programa 

Olyvia
TM

 Oliympus Software (Olympus Corporation, Tóquio, Japão).  

 

 Para análise do anticorpo VEGF-A foi utilizado o método de escore de Sinicrope et al 

(1995), o qual avalia intensidade de marcação e proporção de células imunomarcadas. Quanto 

a intensidade, a marcação pode ser classificada segundo os seguintes escores: 1, fraca; 2, 

moderada; 3, forte. Considerando-se a proporção de células positivas em relação ao total de 

células, os escores e as seguintes porcentagens de células imunomarcadas podem ser: 0, <5%; 

1, 5-25%; 2, 25-50%; 3, 50-75%; 4, >75%. Os escores da intensidade da marcação e da 
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proporção de células positivas são multiplicados obtendo-se um escore imunohistoquímico 

(EI) para cada caso. Este EI foi calculado para o parênquima e para o estroma tumoral, 

separadamente. Também se observou a localização da imunomarcação, se ocorria no 

citoplasma ou na membrana. 

 

  A imunomarcação para a proteína CD34 serviu para avaliação da microdensidade 

vascular (MDV). Neste caso, foram selecionadas de 3 a 5 áreas de maior vascularização (hot 

spots) de cada uma das amostra, em menor aumento (100X). Para a contagem dos microvasos 

individuais, as áreas previamente selecionadas foram exibidas em um monitor, em um 

aumento correspondente a magnificação de 200X.  Foram considerados positivos, qualquer 

vaso sanguíneo que apresentasse luz e coloração acastanhada. Em seguida, as imagens foram 

importadas para o Image Pro Plus
TM

 5.0 software (Media Cybernetics, Inc, Silver Spring, 

MD),  o qual foi previamente calibrado considerando-se os padrões de escaneamento 

utilizados pelo microscópio digital virtual (Olympus Corporation, Tóquio, Japão). Neste 

software (Image Pro Plus
TM

 5.0), as áreas de hot spots em aumento de 200x foram medidas e 

os vasos de cada uma das áreas contados, sedo que o resultado final foi dado em número de 

vasos/mm
2
 (Valkovic et al., 2002). 

 

4.5 Estudo da expressão gênica 

 

4.5.1 Isolamento de RNA total e transcrição reversa (RT-PCR) 

  

 Para isolamento do RNA total, as amostras de tecidos congelados foram pulverizadas 

em nitrogênio líquido e procedeu-se a extração utilizando-se o reagente Trizol (Invitrogen
TM

, 

Carlsbad, CA), de acordo com as instruções do fabricante. O RNA total foi armazenado com 

água livre de RNAse em freezer −80°C. 

 

Todo RNA extraído das amostras foi tratado com DNAse I Amplification Grade
TM

 

(Invitrogen
TM

, Carlsbad, Calífornia, USA) por 30 min, a 37°C para eliminação de DNA 

genômico contaminante. A qualidade e pureza do RNA foi avaliada utilizando o aparelho 

Agilent 2100 Bioanalyser (Agilent Technologies Waldbronn
TM

, GE), usando o RNA 600 

Nanolab Chip Kit (Agilent Technologies Waldbronn
TM

, GE).  

 

 A síntese de DNA complementar (cDNA) foi realizada a partir de 1 μg de RNA total 

utilizando High-Capacity cDNA Reverse-Transcription Kit (Applied Biosystems
TM

, Foster 
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City, CA), de acordo com as instruções do fabricante. As reações foram incubadas a 25°C por 

10 minutos, 37°C por 120 minutos e 85°C por 5 segundos. O cDNA foi estocado a 

temperatura de -20°C. A eficiência da transcrição reversa foi avaliada pela amplificação do 

gene β-actina, por PCR convencional. 

 

4.5.2 Reações de PCR em tempo real - qPCR 

 

 Para as reações de qPCR foram utilizados TaqMan Gene Expression Assays
TM

 

inventoriados para os genes SHH (Hs00179843_m1), PTCH1 (Hs00181117_m1), HHIP 

(Hs01011015_m1) e VEGF-A (00900055_m1), assim como para os genes referências 

GAPDH (Hs02758991_g1) e 18S (Hs03003631_g1). As reações foram conduzidas no 

aparelho ABI Prism 7900 (Applied Biosystems
TM

, Foster City, CA), utilizando placa de 96 

poços e com um volume total de 20 μL. Cada um dos poços continha:  2,5ng/μL de cDNA da 

amostra (4μL),  1μL de Assay (Applied Biosystems
TM

, Foster City, CA), 10μL de Taqman 

PCR Master Mix Kit (Applied Biosystems
TM

, Foster City, CA) e 5μL de água livre de RNAse. 

O programa de amplificação consistiu de um ciclo inicial de 50ºC por 2 minutos e 95ºC por 

10 minutos, seguido de 40 ciclos de 95ºC por 15 segundos e 60ºC  por 1 minuto.  

 

Conforme ressaltado anteriormente, para o qPCR foram utilizados 50 casos de CECO, 

8 casos de MAT e 2 casos MNN. Sabendo que o calibrador das reações de qPCR deve ser uma 

amostra que expresse todos os genes investigados no estudo de expressão gênica, 

investigamos e detectamos a expressão de todos os genes em 5 casos de MAT, três casos de 

MAT não apresentaram expressão de SHH. Desse modo, dos 8 casos disponíveis, os 5 casos 

de MAT que apresentaram expressão de HHIP, SHH, PTCH1 e VEGF-A foram agrupados em 

um pool (N2) o qual foi utilizado como calibrador das reações. 

 

 

4.6  Análise da expressão gênica 

 

Após as corridas de amplificação e dissociação, os valores de Quantification Cycles 

(Cqs) foram obtidos com o auxílio do Programa Operacional 7900™System SDS 

(AppliedByosistems, USA). 

 

 Para quantificação relativa foi utilizado o método comparativo de Cq (ΔΔCQ) (Livak , 

Schmittgen, 2001). O valor de Cq de cada amostra foi normalizado utilizando a média 
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geométrica dos valores de Cq dos genes referências, GAPDH e 18S (Vandesompele et al., 

2002; Huggett et al., 2005). O calibrador selecionado para proceder ao cálculo matemático foi 

o pool N2. A fórmula matemática está descrita abaixo: 

 

ΔCQ alvo = Cq alvo – Cq referência 

                                                                   ΔΔCQ= ΔCQ alvo – ΔCQ calibrador          2
 -ΔΔCQ

  ΔCQ 

calibrador = Cq calibrador – Cq referência                   
 

  

4. 7 Análise estatística 

 

 Os resultados obtidos foram compilados em um banco de dados organizado em 

planilhas do programa operacional Microsoft Excel e a análise estatística foi realizada no 

software GraphPad prism 5.0. 

 

 Os dados da expressão gênica, MDV e EI foram avaliados quanto a normalidade 

através de análise descritiva (Média, Mediana, Curtose e Variância) e do teste de Shapiro-

Wilk. Quando os resultados apresentavam distribuição não Gaussiano foram realizados teste 

não paramétricos e quando os dados apresentavam distribuição simétrica foram efetuados 

testes paramétricos. 

 

As amostras foram comparadas utilizando os seguintes testes estatísticos: 

- Teste de Mann Whitney e Teste T não-pareado: foi utilizado para comparar dois grupos 

independentes. 

- Teste de Kruskal-Wallis e o pós-teste de Dunn : foi efetuado para comparar 3 ou mais 

grupos. 

- Teste de correlação de Spearman: foi utilizado para correlacionar dois grupos.  

 

 O valor de p< 0,05 foi considerado estatisticamente significante para todos os testes 

estatísticos efetuados.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Dados Clínicos e histológicos  

 

 Neste trabalho, foram utilizados 66 casos de pacientes com CECO primário, sendo 41 

destes do sexo masculino (62%) e 25 do sexo feminino (38%). A idade dos pacientes variou 

entre 26 e 92 anos, com média de 62.3 (DP=14.01) anos. Vinte e seis tumores estavam 

localizados (39%) em língua, 9 (14%) em assoalho bucal, 8 em região retromolar (12%), 8 em 

gengiva (12%), 8 em mucosa jugal (12%), 5 em palato (8%) e 2 lesões não tiveram a 

localização determinada (3%). 

  

Infiltração perineural foi descrita em 35 pacientes (54%), sendo que este dado estava 

indisponível para 3 (4%) indivíduos. Para a maioria dos CECOs (54;82%) não foi observada 

invasão vascular, enquanto que este aspecto estava presente em 10 (15%) casos.  Dois (4%) 

CECOs não continham esta informação. 

  

Os tumores foram classificados clinicamente de acordo com TNM Classification of 

Malignant Tumours (2002). Dos casos que formaram esta casuística, considerando a extensão 

do tumor primário, 43 (65%) tumores foram considerados como T1-T2, enquanto que 22 

(33%) tumores foram classificados como T3-T4, vale ressaltar que para um (2%) caso de 

CECO este dado não estava descrito. Considerando-se a presença ou ausência e a extensão de 

metástase em linfonodos regionais, 26 (39%) lesões foram classificadas como N1-N3, 32 

(49%) CECOs estavam no grupo N0, 6 (9%) casos não apresentaram invasão de linfonodo 

regional (Nx) e para 2 (3%) casos não foi possível obter tal informação. Quanto ao estádio 

clínico 38 (57%) casos foram considerados de estádio III-IV e 28 (43%) casos de estádio I-II. 

  

De acordo com a classificação da OMS para tumores de cabeça e pescoço (2005), 43 

CECOs (65%) foram classificados histologicamente como bem diferenciados, 19 (29%) como 

moderadamente diferenciados, 2 (3%) casos como pouco diferenciado e 2 (3%) casos não 

tiveram a gradação histológica determinada. Os dois caos de CECO pouco diferenciado foram 

excluídos da análise estatística, já que para efetuar testes estatísticos é preciso ter 3 amostras 

por grupo.  Os dados da casuística estão descritos na Tabela 2. 
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                     Tabela 2. Características clínico-patológicas dos pacientes com CECO primário. Salvador. Bahia. 2011. 

Parâmetros clínicos  Total (n) % 

Sexo   

Homem 41 62 

Mulher 25 38 

Tamanho   

T1-T2 43 65 

T3-T4 22 33 

Não informado 1 2 

Estádio clínico   

I-II 28 43 

III-IV 38 57 

Linfonodo   

N0 32 49 

N1-N3 26 39 

Nx 6 9 

Não informado 2 3 

Infiltração perineural   

Sim 35 54 

Não 28 42 

Não informado 3 4 

Invasão vascular   

Sim  10 15 

Não 54 82 

Não informado 2 3 

Gradação Histológica   

Bem diferenciado 43 65 

Moderadamente 19 29 

Pouco diferenciado 2 3 

Não informado 2 3 

Local   

Língua 26 39 

Assoalho bucal 9 14 

Região retromolar 8 12 

Gengiva 8 12 

Mucosa Jugal 8 12 

Palato 5 8 

Não informado 2 3 
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5.2 Perfil de expressão gênica de HHIP, PTCH1, SHH e VEGF-A 

 

Os casos de MNN foram avaliados quanto a expressão dos genes HHIP, PTCH1, SHH 

e VEGF-A. Nenhum transcrito dos genes HHIP e SHH foi detectado nestas mucosas. Em um 

dos casos deste grupo, foi detectado expressão de PTCH1 (0.11). As duas mucosas 

expressaram VEGF-A, com expressão relativa de 0.08 e 1.44.  

 

Dos 50 casos de CECO, 41 (82%) expressaram o gene HHIP, sendo observada uma 

mediana de expressão de 0.067 (DP=10.64). Expressão de HHIP também foi observada em 8 

casos de MAT, com mediana de expressão de 0.08 (DP=1.293). A expressão de HHIP foi 

maior em carcinoma oral do que em mucosa próxima ao tumor, porém esta diferença não foi 

estatisticamente significante (p=0.251; Teste de Mann Whitney. Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Expressão de PTCH1 ocorreu em todos os casos de CECO, assim como em todas as 

amostras de MAT, sendo a mediana de expressão de 0.227 (DP= 7.370) e 0.45 (DP= 9.120), 

respectivamente. Não foi possível observar associação estatisticamente significante (p= 0.173. 

Teste de Mann Whitney. Figura 6), quando comparada a expressão de PTCH1 entre tumores e 

mucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Comparação da expressão relativa de PTCH 1 entre CECOs e MAT. Salvador, Bahia, 2011. 

Figura 5. Comparação da expressão relativa de HHIP entre CECOs e MAT. Salvador, Bahia, 2011. 
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Dezessete (34%) casos de CECO não apresentaram expressão de SHH, os outros 33 

(66%) tumores expressaram tal gene com uma mediana de expressão de 0.048 (DP= 3.608). 

Das 8 amostras de tecido não neoplásico, 37% (n=3) não  expressou SHH. Foi possível 

verificar expressão deste gene em 5 (73%) MATs, com mediana de expressão de 0.02 

(DP=0.804). A expressão de SHH foi maior em carcinoma quando comparado com a 

expressão em tecido normal, mas esta diferença não foi significante (p= 0.32; Teste de Mann 

Whitney. Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Todos os tumores expressaram o gene VEGF-A e a mediana de expressão observada 

foi de 1.783 (DP= 7.437), assim como todos os casos de MAT também expressaram este gene, 

sendo a mediana de expressão de 21.73 (DP=34.12). O gene VEGF-A apresentou maior 

expressão em tecido não neoplásico do que em tecido tumoral (p=0.034. Teste de Mann 

Whitney. Figura 8). 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                  

  

 

 

Figura 8. Comparação da expressão relativa de VEGF-A entre CECOs e MAT. Salvador, Bahia, 2011. 

Figura 7. Comparação da expressão relativa de SHH entre CECOs e MAT. Salvador, Bahia, 2011. 
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O perfil de expressão dos genes HHIP, PTCH1, SHH e VEGF-A em CECO e MAT 

pode ser observado nas figuras 9 e 10, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Perfil de expressão dos genes HHIP, PTCH1, SHH e VEGF-A 

em CECO. Salvador, Bahia, 2011. 
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Figura 10. Perfil de expressão dos genes HHIP, PTCH1, SHH e VEGF -A em MAT. 

Salvador, Bahia, 2011. 
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5.3 Correlação entre os genes HHIP, SHH, PTCH1 e VEGF-A 

 

 Para avaliar a correlação entre os níveis de expressão gênica de HHIP, PTCH1, SHH e 

VEGF-A, em CECO, utilizou-se o teste de correlação de Spearman. Correlação positiva 

regular foi observada para SHH e HHIP (rs=0.44; p=0.0014. Figura 11), SHH e PTCH1 (0.49; 

p=0.0003. Figura 12) e SHH e VEGF-A (rs=0.37; p=0.0086. Figura 13), sendo estas 

correlações estatisticamente significantes. As demais correlações entre os genes estudados 

podem ser verificadas na Tabela 3. 
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Figura11.  Correlação entre SHH e HHIP em CECOs. .Salvador , Bahia, 2011. 

Figura 12. Correlação entre SHH e PTCH1 em CECOs. .Salvador , Bahia, 2011. 
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Figura 13.  Correlação entre SHH e VEGF-A em CECOs. .Salvador , Bahia, 2011. 
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Tabela 3. Correlações entre os genes SHH. PTCH. HHIP e VEGF. Salvador. Bahia. 2011. 

 

 

5.4 Perfil de expressão gênica, dados clínicos e gradação histológica 

 

O perfil de expressão gênica dos genes avaliados foi comparado com os parâmetros 

clínicos e gradação histológica e os resultados podem ser melhor visualizados na Tabela 4. 

Correlações Coeficiente de Spearman (rs) p Intervalo de confiança 

HHIP e PTCH1 0.29 0.044 -00043 a 0.5287 

HHIP e SHH 0.44 0.0007 0.175 a 0.644 

HHIP e VEGF-A 0.07 0.65 -0.224 a 0.3454 

PTCH1 e SHH 0.49 0.0002 0.235 a 0.68 

PTCH1 e VEGF-A 0.21 0.13 -0.788 a 0.4698 

VEGF-A e SHH 0.37 0.0086 0.0916 a 0.5916 
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   HHIP   PTCH1  

 
SHH   VEGF-A   

Parâmetros Total Mediana DP p (valor)   Mediana DP p (valor)   Mediana DP p (valor)   Mediana DP p (valor)  

Sexo               

Femino 18 0.08 2.826  
0.198 

0.19 3.29  
0.317 

0.07 0.63  
0.38 

1.82 5.95  
0.507 

 
Masculino 32 0.06 8.376 0.25 12.27 0.02 1.566 1.75 10.980  

Tamanho               

T1-T2 34 0.063 5.68  
0.625 

0,225 8,935  
0.777 

0.021 1,2  
0.41 

1.50 2.37  

0.0067a 

 
T3-T4 15 0,069 17.94 0,267 0,867 0.067 6,28 3.48 12.31    

Estádio clínico               

I -II 22 0,09 3.23  
0.15 

0,189 0,695  
0.44 

0.438 0.832  
0.96 

1.22 1.32  

 

 

 0.0047a 

III- IV 28 0,081 14.33 0,263 9,828 1.394 4.611 2.25 9.49 

Linfonodo               

N0 19 0,047 0.15  

0.335 

0,179 0,163  

0.066 

0.012 0.796  

0.532 

1.03 3.89  

 

 

  0.019a 

N1-N3 23 0,094 15.76 0,267 10,83 0.039 5.036 1.98 5.08 

Infiltração perineural               

Sim 24 0,096 15.57  

0.991 

0,335 10,58  0.024 0,058 1,737  

0.62 

2.03 5.504  

0.092 

 

Não 24 0,067 0.19 0,168 0,512 0,034 4,953 1.32 8.897  

Invasão vascular               

Sim  9 11,580 24.36  

0.091a 

0,933 17,14  

0.155 

0,079 7,934  

0.413 

4.04 6.610  

 0.056 

 

Não 40 0,512 2.39 0,228 0,532 0,021 0,534 1.58 7.470  
Gradação Histológica               

Bem diferenciado 28 0,056 6.25  

0.355 

0,243 9,848  

0.93 

0,003 1,313  1.58 8.531  

  0.233 

 

Moderadamente 19 0,114 16.13 0,226 0,988 0,107 5,6 0.0015 2.43 5.762  
Local               

Língua 22 0,106 15,1  
 

 

0.766 

0.589 0.667  
 

 

0.187 

0,06 5.170   

0.034 

1.15 3.069  
 

 

 0.315 

 
Palato 5 0,066 0,28 0,138 0,923 1,06 0.76 3.13 19.78  

Assoalho bucal 7 0,047 0,18 0,201 0.154 0,01 0.017 1.81 3.057  

Região retromolar 5 0,052 14,83 0,405 23,13 0,12 3.314  5.90 8.501  
gengiva 5 0,06 0,04  0,155 0.074  0 0.020 1.98 0.378  

Mucosa Jugal 4 0,157 0,13  0,124 1.231  0,09 0.877 2.18 7.651   
 a 

Dados analisados pelo teste T não pareado 

 

Tabela 4. Comparação da expressão gênica entre os diferentes parâmetros clínicos e gradação histológica. Salvador, Bahia, 2011. 
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 Uma maior expressão de VEGF-A foi observada em CECOs de maior tamanho, 

agrupados em T3-T4, em relação as lesões de menor tamanho, agrupadas em T1-T2, sendo 

esta associação estatisticamente significante (p=0.0067; Teste T não pareado; Figura 14). O 

gene VEGF-A apresentou maior expressão em casos com pior prognóstico, agrupados como 

estádio III-IV, em relação ao grupo de tumores de melhor prognóstico, estádio I-II, 

observando-se diferença estatisticamente significante (p=0.047; Teste T não pareado. Figura 

15). Quanto à invasão de linfonodos regionais, os casos classificados como N1-N3 

apresentaram maiores níveis de expressão gênica de VEGF-A em relação ao grupo N0, 

exibindo uma associação estatisticamente significante (p=0.019. Teste T não pareado. Figura 

16). Apesar de está mais expresso em casos de CECO com invasão vascular em relação aos 

carcinomas sem invasão vascular, esta diferença não foi estatisticamente significante 

(p=0.056; Teste de Mann Whitney. Figura 17). 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14. Comparação da expressão de VEGF-A entre 

CECOs classificados como T1-T2 e T3-T4. .Salvador , Bahia, 

2011. 

Figura 15. Comparação da expressão de VEGF-A entre 

CECOs estádioI-II e III-IV. .Salvador , Bahia, 2011. 

Figura 17. Comparação da expressão de VEGF-A entre CECOs com 

e sem invasão vascular. .Salvador , Bahia, 2011. 
Figura 16. Comparação da expressão de VEGF-A entre 

CECOs  N0 e N1-N3. .Salvador , Bahia, 2011. 
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Quanto aos genes da via SHH, foi observada uma maior expressão de PTCH1 em 

tumores com infiltração perineural quando comparado a tumores sem infiltração, sendo esta 

associação estatisticamente significante (p=0.024; Teste de Mann Whitney. Figura 18). 

Carcinomas moderadamente diferenciados apresentaram maiores níveis do transcrito do gene 

SHH do que CECOs bem diferenciados, vale ressaltar que esta diferença foi estatisticamente 

significante (p=0.0015; Teste de Mann Whitney. Figura 19). Ao comparar a expressão gênica 

de SHH entre as diferentes localizações, uma associação estatisticamente significante foi 

observada (p=0.034; Teste de Kruskal-Wallis. Figura 20), no entanto o pós-teste de Dunn não 

demonstrou nenhuma diferença quando as diferentes localizações foram comparadas entre si. 

 

                                   

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Comparação da expressão de PTCH1 entre com e 

sem infiltração perineural. Salvador, Bahia, 2011. 
Figura 19. Comparação da expressãoo de SHH entre CECOs bem e 

moderadamente diferenciados. Salvador, Bahia, 2011. 

Figura 20. Comparação da expressão de SHH entre CECOs em diferentes localidades. .Salvador , Bahia, 2011. 
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5.5 MDV 

 

 Dos 56 casos de CECOs disponíveis no TMA, 45 (80%) foram postivos para CD34, o 

restante dos spots foram excluídos da análise, por não apresentarem qualidade tecidual que 

permitisse a avaliação, como extensas áreas de perda de tecido, artefatos de corte, dobramento 

tecidual. Excluímos ainda quatorze (31%) CECOs positivos para CD34 que não atenderam ao 

critério mínimo de 3 áreas de hot spots para serem analiadas. Dessa forma, dos 56 casos de 

CECO existentes no TMA, avaliamos a MDV em 31 (69%) tumores. A área analisada nos 

tumores variou de 1.32 mm
2
 a 5.27 mm

2
 (DP=1.039). A mediana de MDV foi de 21.73 

vasos/mm
2
 (DP=12.69). Quando a MDV foi comparada, considerando-se os diferentes 

parâmetros clínicos e gradações histológicas, não foi possível observar associações 

estatisticamente significantes. Os dados estão descritos na tabela 5. A figura 21 mostra a 

imunomarcação de CD34 em CECO. 
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  MDV   

Parâmetros Total Mediana DP p (valor)   

Sexo     

Femino 11 29.41 11.39  

0.16 
Masculino 20 17.73 13.29 

Tamanho     

T1-T2 20 17.73 13.1  
    0.28 

T3-T4 10 31.98 11.45 

Estádio clínico     

I –II 12 17.35 14.6  

0.28 
III- IV 19 25.72 11.57 

Linfonodo     

N0 12 19.84 15.62  
0.90 

N1-N3 15 21.7 10.82 

Infiltração perineural     

Sim 10 32.27 12.95  

0.14 
Não 20 17.73 12.36 

Invasão vascular     

Sim  4 16.1 3.259  

0.13 
Não 26 24.78 13.18 

Gradação Histológica     

Bem diferenciado 19 21.73 11.5  

0.79 
Moderadamente 12 23.71 11.21 

Local     

Língua 13 21.7 12.62  

 

 
0.82 

Palato 3 26.31 14.15 

Assoalho bucal 3 17.94 5.942 

Região retromolar 2 37.51 30.81 

Gengiva 3 16.76 8.625  

Mucosa Jugal 6 31.98 11.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Comparação da MDV entre os diferentes parâmetros clínicos e gradação histológica. Salvador, Bahia, 2011. 
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5.6 IHQ de VEGF-A 

 

 Para o VEGF-A, foi possível avaliar 41 (71%) casos de CECO, entre os 56 disponíveis 

no TMA. O restante foi excluído pelos mesmos motivos supracitados quando da análise do 

CD34. Considerando apenas se os tumores apresentavam imunomarcação positiva ou negativa 

para VEGF-A, observamos que 57% (n=23) apresentaram imunomarcação citoplasmática 

positiva desta citocina no parênquima tumoral e 70% (n=28) tiveram marcação no estroma, 

especialmente em citoplasma de fibroblastos e células endoteliais. Através da análise dos Eis, 

observamos escores ≥1 em 12 (29%) casos de CECO, quando da análise do parênquima 

tumoral, e 10 (24%) CECOs quando analisado o estroma. Desse modo, apesar de observarmos 

um grande número de CECOs VEGF-A positivos, a grande maioria desta casuística 

apresentou tumores com menos de 5% de células positivas, o que acarretou num grande 

núimero de amostras com EI igual a zero. A distribuição dos Eis e o respectivo percentual de 

células positivas de cada uma das 41 amostras analisadas pode ser visualizado na figura 22. O 

padrão de marcação do VEGF-A pode ser visulizado na Figura 21. 
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Não houve diferença estatisticamente significante (p=0.31; Teste de Mann Whitney), 

quando comparado a marcação de VEGF-A entre o estroma e o parênquima.  

Os Eis de VEGF-A foram comparados considerando-se os diferentes parâmetros 

clínicos e gradação histológica. Os resultados podem ser visualizados na tabela 6. 

 

3 1 0 0 0 0 4 2 
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0 0 0 3 0 0 0 2 
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0 0 0 0 0 3 0 2 

0 0 0 4 0 0 0 1 

0 0 0 3 3 2 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

0 

  
Figura 22. Distribuição dos Eis e percentual de células marcadas de VEGF-A na lâmina de TMA, considerando a) parênquima e b) 

estroma, separadamente. Salvador, Bahia, 2011. 

a) b) 
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  VEGF-A  parênquima VEGF-A estroma 

Parâmetros Total Mediana DP p (valor)   Mediana DP p (valor)   

Sexo        

Femino 13 2.23 2.826  
0.53 

0 1.801  
0.32 

Masculino 28 2.877 8.376 0 3.166 

Tamanho        

T1-T2 27 0.063 2.678  

0.67 

0 3.332  

0.98 
T3-T4 14 0.069 2.785 0 1.016 

Estádio clínico        

I-II 15 0 2.667  
0.82 

0 2.669  
0.98 

III-IV 26 0 2.741 0 2.852 

Linfonodo        

N0 14 0 2.054  

0.86 

0 1.730  

0.51 
N1-N3 22 0 2.787 0 3.111 

Infiltração perineural        

Sim 20 1 1.012 0.006  0 3.658  
0.47 

Não 19 0 3.197 0 1.465 

Invasão vascular        

Sim  7 0 3.388  

0.62 

0 4.536  

0.59 
Não 32 0 2.501 0 2.435 

Gradação Histológica        

Bem diferenciado 26 0 2.855  

0.39 

0 3.347 0.029 

Moderadamente 14 0 2.424 0 0.267 

Local        

Língua 18 0 2.662  

 
 

0.62 

0 2.787  

 
 

0.43 

Palato 3 0 0 0 0 

Assoalho bucal 6 0 4.401 0 0 

Região retromolar 3 1 3.215 0 1.155 

gengiva 3 0 3.309  0 4.5  

Mucosa Jugal 6 1 1.506  0.5 3.521  

 

 A imunomarcação de VEGF-A foi maior no parênquima tumoral de CECOs com 

infiltração perineural quando comparada a marcação de tumores sem infiltração (p=0.006; 

Teste de Mann Whitney). Considerando-se o estroma tumoral, maiores índices de marcação 

de VEGF-A foi observada em carcinomas moderadamente diferenciado em comparação a 

tumores bem diferenciado. (p=0.029; Teste de Mann Whitney).  

 

 

 

 

Tabela 6. Comparação dos Eis de VEGF-A entre os diferentes parâmetros clínicos e gradação histológica. Salvador, Bahia, 2011. 
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A B 

C D 

E F 

Figura 21. IHQ. (A) e (B) Padrão de imunomarcação da proteina CD34 em endotélios de  
áreas de “Hot Spots” em Carcinoma Escamocelular de boca. (C) e (D) VEGF. 
Imunomarcação citoplasmática granular em células do parênquima tumoral. (E) 
Imunomarcação citoplasmática granular em fibroblastos do estroma tumoral. (F) 
Imunomarcação citoplasmática granular em células endoteliais. 
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5.7 Correlação e comparação da expressão de SHH e VEGF-A com a MDV 

 

 Foi possível estabelecer a correlação entre a expressão dos genes SHH e VEGF-A e a 

MDV em 24 casos de CECOs. Esta análise foi possível, uma vez que estes casos estavam 

agrupados tanto entre os CECOs submetidos à análise molecular, como entre os casos 

passíveis de análise no TMA.  Não observamos correlação entre os níveis de expressão de 

SHH e a MDV (rs=0.07; p=0.71; Teste de correlação de Spearman). Uma correlação positiva 

regular foi observada entre a expressão gênica de VEGF-A e a MDV, sendo esta correlação 

estatisticamente significante (rs=0.55; p=0.0050; Teste de correlação de Spearman. Figura 23) 

(Tabela 7).  

 

 

Correlações Coeficiente de 

Spearman (rs) 

P Intervalo de 

confiança 

SHH e MDV 0.07 0.71 -0.347 a 0.476 

VEGF-A e MDV 0.55 0.0050 0.181 a 0.787 

 

 

 Após detectarmos a correlação positiva entre MDV e VEGF-A, para fins comparativos, 

foi estabelecido um cut off para MDV, considerando-se para tanto a mediana de vasos/mm
2
  

nos casos de CECO submetidos a análise da MDV.  Assim, estes CECOs foram dispostos em 

dois grupo: aqueles cuja MDV foi menor que a mediana da MDV de 19.82 vasos/mm
2 

 e 

CECOs que exibiam um valor maior que a mediana da MDV. Uma maior expressão de 

VEGF-A foi observada em tumores com MDV acima de 19.82 vasos/mm
2
 (p=0.017; teste de 

Mann Whitney. Figura 25). 
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Tabela 7. Correlação da expressão gênica de SHH e MDV e VEGF-A e MDV. Salvador, Bahia, 2011. 

Figura 23. Correlação de VEGF-A e MDV. Salvador, Bahia, 

2011. 

Figura 25. Comparação da expressão de VEGF-A em CECOs 

com MDV maior e menor que 19.82 vasos/mm2. Salvador, 

Bahia, 2011. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Em torno de 263.900 novos casos de CECO são diagnosticados anualmente, sendo que 

128.000 pacientes vão a óbito a cada ano (Jemal et al., 2011). No Brasil, a estimativa é que 

ocorram 14.170 casos novos no ano de 2012 (Brasil, INCA, 2012. Sendo assim, o câncer de 

boca é uma doença de interesse para saúde pública e estudos que contribuem para o 

conhecimento da patogênese deste tumor podem auxiliar na identificação de marcadores de 

diagnóstico, prognóstico e alvos terapêuticos. 

 

 Estudos anteriores com CECO concentraram-se em caracterizar e predizer o 

comportamento tumoral com ênfase na análise da perda de heterozigozidade e instabilidade 

de microsatélites em vários loci genéticos associados a genes supressores tumorais, como 

p53, p16, C-ERB 2 e RAS (Ishwad et al.; 1996; SHAH et al., 2000).  

 

 Os mecanismos moleculares envolvidos no desenvolvimento e progressão deste tumor 

ainda são pouco conhecidos, mas algumas evidências científicas apontam para a existência de 

uma subpopulação de células-tronco, as quais são responsáveis pela manutenção e 

proliferação das células tumorais (Locke et al., 2005; Janes; Watt, 2006; Prince et al., 2007). 

Assim como as células-tronco teciduais, aquelas denominadas tumorais possuem a habilidade 

de auto-renovação e, segundo Reya et al. (2001) e Beachy et al. (2004) algumas vias de 

sinalização como a SHH e Wingless Type (WNT) podem estar associadas a este processo e, 

consequentemente, envolvidas na iniciação e progressão de tumores malignos em humanos. 

 

 É de nosso conhecimento apenas quatro trabalhos publicados na literatura que avaliam 

o papel da via SHH na tumorigênese do CECO humano (Cavicchioli Buim; Gurgel, 2011; 

Leovic et al. 2011; Schneider et al., 2011; Hanomi et al., 2011). Nosso grupo de pesquisa foi 

pioneiro em demonstrar a ativação da via SHH em CECO (Cavicchioli Buim; Gurgel et al.., 

2011) e, no mesmo período desta publicação, um grupo da Croácia (Leovic et al. 2011), 

também ressaltou que esta via pode estar envolvida na patogênese do CECO. Anteriormente, 

Nishimaki et al. (2004) estudaram sem muitos detalhes a via SHH em linhagem celular deste 

tumor. 

 

 Em outros tipos tumorais, como nos carcinomas pulmonares, hepáticos e pancreáticos, 

a participação da via SHH na ativação de genes de proliferação celular já está bem estudada 

(Bellusci et al., 1997; Grindley et al, 1997; Thayer et al, 2003;). Entretanto, sabe-se que esta 
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via de sinalização pode participar de outros processos celulares, como a angiogênese, o que 

vem sendo intensamente investigado em câncer de pâncreas (Yamazaki et al., 2009; 

Nakamura et al., 2010), fígado, de cólon, reto, pulmão e estômago (Olsen et al., 2004). 

Apenas Homani et al. (2011), demonstraram a participação da via SHH na angiogênese do 

câncer de boca, mesmo assim utilizando modelo experimental de camundongo. Dessa forma, 

este é o primeiro estudo que utiliza tecidos humanos, que investiga uma possível relação 

entre a via SHH e a angiogênese em CECO. 

 

 Considerando as características clínicas, em nosso estudo, a maioria (n=41; 62%) dos 

casos de CECO ocorreram em indivíduos do sexo masculino, corroborando com a OMS 

(2005), a qual aponta os homens como maiores consumidores de tábaco e álcool. O sítio intra-

bucal mais acometido foi a língua (n=26;39%), concordando com a literatura (Kademani et 

al., 2005, Hunter et al., 2005; OMS, 2005). Segundo Kashiwazaki et al. (2008), o câncer de 

boca invade localmente os tecidos e ainda pode provocar metástases, como em linfonodos 

regionais, entretanto a invasão vascular não é freqüente, como também observado em nossa 

casuística, na qual somente 10 (15%) tumores apresentaram invasão vascular e 26 (39%) 

deles apresentaram metástase para linfonodo regional (tumores N1-N3).   

 

 O estudo da expressão gênica em tumores tem contribuído de forma singular para a 

medicina, sendo que a tecnologia do PCR quantitativo em tempo real representa o método de 

escolha para a caracterização e quantificação de transcritos gênicos. Entretanto, para que os 

resultados de diversos estudos sejam comparáveis, os cuidados durante a execução de cada 

uma das etapas do qPCR são essenciais para garantir a fidelidade dos dados e a 

reprodutibilidade biológica (Bustin, 2000; Bustin et al., 2005). Assim, todas as etapas das 

reações de qPCR foram cuidadosamente estudadas, as extrações de RNA realizadas em 

condições livre de RNases e todas as amostras tratadas com DNAse. Dentre as etapas críticas 

para resultados válidos em qPCR, temos a normalização que minimiza as variações entre 

amostras nas etapas de extração do RNA, transcrição reversa e eficiências de amplificação, 

permitindo a comparação da concentração de RNAm em diferentes amostras (Bustin et al., 

2009). Para normalização das nossas reações, utilizamos a média geométrica de dois genes 

referências de alta expressão, sendo este método mais robusto para fornecer normalizações 

mais precisas (Vandesompele et al., 2002; Huggett et al., 2005), especialmente quando 

trabalhamos com amostras neoplásicas. 

 

  Por último, este trabalho utilizou Taqman Gene Expression Assays que garantem 
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reações com 100% de eficiência e de maior especificidade. Enquanto que o outro sistema 

disponível, o SYBR Green, emite fluorescência ao se ligar a DNA de fita-dupla, incluindo 

produtos inespecíficos de amplificação, o sistema Taqman, por nós utilizado, usa sondas que 

interagem com uma sequência alvo complementar e emite fluorescência no momento em que 

a enzima Taqman polimerase esta promovendo amplificação, sendo assim um método mais 

específico. 

  

 Em nossas amostras, não detectamos transcritos de SHH e HHIP nos dois casos de 

mucosa normal de paciente saudável e apenas uma destas mucosas expressou PTCH1. Este 

resultado era esperado, uma vez que a expressão dos genes da via SHH é observada apenas 

durante a formação tecidual embrionária (Inghan; McMahon, 2001), e existe uma ausência de 

expressão destes genes em tecidos adultos (Stone et al., 1999; Dassule et al., 2000; Athar et 

al., 2006).  

 

 Concordando com nossos resultados, Cavicchioli Buim; Gurgel et al. (2011) e Leovic 

et al. (2011) não observaram expressão de SHH em mucosa normal de paciente saudável. 

Através de técnica IHQ, Schneider et al. (2011) também não observaram expressão de SHH 

em mucosa normal. No entanto, Cavicchioli Buim; Gurgel et al. (2011) não constataram 

expressão de PTCH1 em suas três amostras de mucosa normal, enquanto que em nosso estudo 

uma das 2 mucosas expressou este gene. Leovic et al. (2011) também descreveram expressão 

de PTCH1 em mucosa normal, tanto de paciente fumante quanto nos não fumantes. Esta 

diferença nos resultados pode ser explicada pelas diferenças nos métodos de amplificação 

utilizados, enquanto este trabalho foi desenvolvido com Taqman, os outros dois estudos 

utilizaram SYBR Green. Os resultados do trabalho de Kusano et al. (2005), utilizando um 

modelo de isquemia no miocárdio de camundongos, sugerem que a expressão de componentes 

da via SHH pode ser observada em tecidos adultos quando estes são submetidos a injúria. 

Desse modo, uma outra explicação para a expresão de PTCH1 observada em um dos casos de 

MNN, pode ser por condições orgânicas próprias do paciente doador desta amostra, como a 

presença de um processo inflamatório ou de cicatrização, que não foi passível de 

identificação.  

 

 Em 33 (66%) CECOs e 5 (63%) MATs houve expressão de SHH e, apesar da 

expressão deste gene ter sido maior no grupo dos carcinomas, não observamos diferença 

estatisticamente significante quanto a expressão de SHH entre CECO e MAT. Resultado 

similar foi descrito por Cheng et al. (2009) quando investigaram a expressão de SHH em 
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hepatocarcinoma e em tecido hepático não neoplásico adjacente ao tumor. Leovic et al. (2011) 

também descreveram expressão do gene SHH em CEC de cabeça pescoço, além disso 

identificaram, através de técnica IHQ, imunomarcação positiva de SHH em 86% da sua 

amostra. Ao contrário, Cavicchioli Buim; Gurgel et al. (2011) não encontraram expressão do 

gene SHH em CECO e mucosa não neoplásica adjacente aos tumores. Entretanto, devemos 

considerar que o gene SHH é constituído por apenas 3 éxons (Lee et al., 1994; Muenke et al., 

1995) e estudando os iniciador desenhado por Cavicchioli Buim; Gurgel et al. (2011), 

constatamos que o mesmo anelava no exón 2, enquanto que o iniciador utilizado neste estudo 

anelava entre o exón 2 e 3. Além disso, houve também diferenças entre os sistemas de 

detecção utilizados, conforme relatado anteriormente. È possível também que as diferenças de 

resultados sejam ocasionadas devido a presença de metilação na região promotora do gene 

SHH, mas isto precisa ser melhor investigado. Segundo os resultados do estudo de Wang et al. 

(2006) houve uma ausência de expressão de SHH em amostras de carcinoma e displasia 

gástrica nas quais a região promotora de SHH estava metilada. 

  

 A superexpressão do ligante SHH é apenas uma das alterações genéticas que podem 

ser observadas em neoplasias em que a via SHH está ativada (Berman et al. 2003; Ma et al., 

2006). Outras alterações em genes dessa via podem ser responsáveis pelo desenvolvimento 

tumoral, e a mutação de PTCH1 já está bem estabelecida na patogênese do meduloblastoma 

(Raffel et al. 1997), expressão de Gli1 em gliomas (Kinzler et al. 1988) e ativação mutacional 

de SMO em tumores de próstata (Karhadkar et al., 2004).  Em CCB e na SCNBC, várias 

alterações em genes da via SHH são descritas, tais como: mutações no gene PTCH1, 

superexpressão de SHH e ativação dos fatores de transcrição Gli (Gorlin, 1995; Waltherhouse; 

Yoon; Iannaccone, 1999; Altaba; Sánchez; Dahmane, 2002). 

 

 Dentre os grupos de genes que participam do desenvolvimento de neoplasias, o 

PTCH1 é considerado supressor tumoral e regulador negativo da via SHH (HAHN et al., 

1999; Inghan; McMahon, 2001). Ao mesmo tempo em que é regulador negativo, o gene 

PTCH1 também é alvo genético dos fatores de transcrição Gli1 (Xie et al., 1998; Barreto et 

al., 2002; Wetmore, 2003) e, dessa forma, a expressão do mesmo indica a ativação (Xie et al., 

1998; Bale; Yu, 2001; Grachtchouk et al., 2006) e desregulação autocatalítica da via SHH 

(Wetmore, 2003). O mesmo ocorre com HHIP, que é bloqueador da via e também alvo dos 

seus fatores de transcrição. Logo, juntamente com PTCH1, a expressão de HHIP pode 

representar ativação desta via (Olsen et al., 2004). Dessa forma, nossos resultados para a 

expressão de PTCH1 e HHIP, tanto em CECO quanto em MAT, sugerem que a via SHH está 
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ativada nestas lesões, além de concordar com as conclusões de Cavicchioli Buim; Gurgel et 

al. (2011) que foram pioneiros em demonstrar que a via SHH está ativada em câncer de boca. 

 

 Observamos uma correlação positiva regular entre SHH e HHIP (rs=0.44; p=0.0014) e 

SHH e PTCH (rs=0.49; p=0.0003), o que permite sugerir que em CECOs SHH+, o ligante 

pode ter participação na ativação da via. Ainda neste aspecto, os resultados de Leovic et al. 

(2011) e Schneider et al. (2011) também sugerem a existência de tumores positivos e 

negativos para SHH. Já em tumores SHH-, o morfógeno desencadeador da cascata 

sinalizadora está ausente, o que abre perspectivas para trabalhos que investigam moléculas 

reguladoras da via SHH. Em adição, os resultados do trabalho de Cavicchioli Buim; Gurgel et 

al. (2011) sugerem que a via SHH, em CECO, pode estar ativada através de um mecanismo 

independente do ligante. Além disso, é fundamental avaliar a expressão dos componentes da 

via SHH considerando-se as peculiaridades do CECO, tais como diferenciação histológica, 

estadiamento, entre outros aspectos. Neste aspecto, em nossa casuística, uma maior expressão 

de SHH foi observada em CECO moderadamente diferenciado quando comparado ao CECO 

bem diferenciado, o que sugere que a expressão de SHH possa estar relacionada ao grau de 

diferenciação do tumor.  

 

 Em adição, observamos maiores níveis de RNAm de PTCH1 em tumores com 

infiltração perineural. Não encontramos na literatura, estudos que envolvia a analise da 

expressão do gene PTCH1 com infiltração vascular e/ou perineural. Entretanto, Cavichiolli 

Buim, Gurgel et al. (2011) e Leovic et al. (2011) demonstraram maiores níveis do transcrito 

em tumores com menos grau de diferenciação. Ainda neste aspecto, Yang et al. (2010) 

observaram maior expressão da proteína PTCH1em carcinoma pancreático com 

características clínicas e histológicas de maior agressividade.  

 

  Um resultado muito significante do nosso estudo e que abre perspectivas para novas 

investigações, foi a demonstração que a via SHH também parece estar ativada em MAT. Este 

resultado sugere a presença de alterações genéticas em células da mucosa próxima ao sítio 

tumoral, mesmo que estas não reflitam em alteração arquitetural da MAT, além de corroborar 

com a teoria “field cancerization”. Esta teoria descreve que no CEC de cabeça e pescoço, 

distintas áreas da mucosa aéreo digestiva são afetadas por longos períodos de exposição a 

carcinógenos, resultando em campos geneticamente alterados nos quais carcinomas 

multifocais podem desenvolver-se (Perez-Ordonẽz et al.,  2006). 
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Conforme ressaltado anteriormente, o papel da via SHH na formação de novos vasos 

sanguíneos já foi descrito por Rowitch et al. (1999) e Pola et al. (2001). Assim, a identificação 

da atividade da via SHH em CECO abre perspectivas para a participação desta via não 

somente na iniciação do CECO, mas também na angiogênese tumoral. Sabe-se que a via SHH 

pode contribuir para a angiogênese, estimulando a secreção de fatores angiogênicos por 

células do estroma e pela ativação de CE e CPEs (Olsen et al., 2004; Yamazaki et al., 2008, 

Nakamura et al., 2010; Chinchilla et al., 2010). Segundo Pola et al. (2001) e Lee et al. (2007), 

a interação do ligante SHH com células mesenquimais estimula a liberação de fatores pró-

angiogênicos, como o VEGF. Em nosso estudo, uma correlação positiva regular (rs=0.44; 

p=0.0007) foi constatada entre a expressão de SHH e VEGF-A. Neste aspecto, nosso trabalho 

é pioneiro em sugerir que a via SHH pode ter participação na angiogênese de CECO humano. 

Em setembro deste ano, Hanomi et al. demonstraram que em tumores xenográficos 

implantados em camundongos que o bloqueio na expressão de SHH provoca uma redução da 

formação de novos vasos. A via SHH também pode estimular a angiogênese tumoral pelo 

recrutamento de CPEs, como foi demonstrado experimentalmente em câncer de pâncreas por 

Nakamura et al. (2010). Este papel da via no estímulo de CE para a formação de novos vasos 

ainda precisa ser investigado em CECO. 

 

 Folkman et al. (1971) propôs pela primeira vez que o desenvolvimento de novos vasos 

é fundamental para o crescimento tumoral. E vários autores referem-se a participação da 

angiogênese na progressão de tumores (Vaupel et al., 1989; Swelam et al., 2005; Sharma; 

Sharma; Sarkar, 2005). A formação de novos vasos também parece contribuir para 

transformação e iniciação neoplásica de células (Hlatky et al. 2002), sendo observada antes 

mesmo da identificação macroscópica de lesões malignas em modelos experimentais, 

sugerindo que os eventos angiogênicos são essenciais para a expansão clonal de neoplasias 

(Hanahan; Weinberg, 2000). Dentre os fatores angiogênicos, o VEGF-A caracteriza-se  por 

ser o fator mais relacionado com a carcinogênese de neoplasias malignas humanas e 

desenvolvimento de metástases (Dvorak et al., 1995; Ferrara, 1999; Sauter et al., 1999; Shao 

et al., 2008), participando da proliferação e migração de células endoteliais, aumento da 

permeabilidade vascular e destruição da matriz extracelular (Roberts; Palade, 1995; Ferrara, 

1996). 

 

 Em nosso estudo, uma maior expressão de VEGF-A foi detectado em MAT, quando 

comparada ao CECO (p=0.034). Este resultado, assim como o achado de que a via SHH está 

ativada em mucosa próxima ao tumor, contribui para a teoria que existe um campo de 
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cancerização, mesmo quando alterações histológicas e citológicas não são observadas nas 

margens tumorais. Além de sugerir que a mucosa próxima ao sítio tumoral pode estar 

contribuindo para secreção de fatores de crescimento para o tumor propriamente dito. Tae et 

al. (2000) investigaram a expressão de VEGF-A em um modelo de progressão de neoplasia 

maligna, através de imuno-histoquímica, e demonstraram uma maior expressão de VEGF-A 

em mucosa normal e uma redução da sua expressão com a progressão da lesão para 

hiperplasia,  displasia e carcinoma invasivo. Ao contrário, Margaritescu et al. (2010), através 

de análise de imunofluorecência, observaram maiores índices de VEGF-A em CECO do que 

em lesões pré-malignas e mucosa normal. 

 

  Maior expressão de VEGF-A foi observada em CECOs agrupados em T3-T4 em 

comparação ao grupo de tumores T1-T2. CECO estádio III-IV apresentaram maiores níveis de 

transcrito de VEGF-A quando comparados com àqueles classificados como estádio I-II 

(p=0.047). Maiores níveis de RNAm deste fator angiogênico também foram identificados em 

carcinoma oral com invasão de linfonodos regionais (N1-N3) em relação àqueles classificados 

como N0 (p=0.019). Shang et al. (2006) relataram uma maior expressão da proteína VEGF-A 

em CECO com envolvimento de linfonodos cervicais. Por último, a expressão de VEGF-A foi 

maior em tumores com invasão vascular em comparação as lesões sem invasão, apesar de não 

observarmos diferença estatisticamente significante (p=0.056). Li et al. (2005) demonstraram, 

através de análise imuno-histoquímica, que carcinoma oral estágio de invasão III-IV 

apresentaram maior imunomarcação para VEGF-A do que tumores estágio de invasão I-II. 

Não encontramos na literatura estudos que avaliam os níveis do transcrito VEGF-A em 

CECO. 

 

 Considerando-se a localização da proteína VEGF-A, a imunomarcação indicou 

positividade em citoplasma de células do parênquima e estroma de CECO. Tae et al. (2000), 

Uehara et al. (2004) e Li et al. (2005), também descreveram marcação citoplasmática de 

VEGF-A no parênquima e no estroma de câncer de boca. Verificamos que no parênquima 

tumoral os EIs para VEGF-A foram maiores em tumores moderadamente diferenciados em 

comparação a tumores bem diferenciados (p=0.029), em contraste ao descrito por Shintani et 

al. (2004) que observaram marcação mais expressiva de VEGF-A em carcinoma oral bem 

diferenciado. Vale ressaltar que estes autores utilizaram um método de análise diferente do 

nosso, considerando apenas se a imunomarcação era positiva ou negativa e não consideraram 

a divisão, parênquima e estroma. Observamos, no estroma tumoral, maiores índices 

imunohistoquímicos de VEGF-A em tumores com infiltração perineural em comparação a 
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lesões sem infiltração. De fato, a intrínseca relação entre VEGF-A e angiogênese, coloca esse 

fator de crescimento como um dos possíveis sinais moleculares associados a tumores mais 

invasivos (Sauter et al., 1999; Shao et al., 2008). 

 

 Descrevemos uma correlação positiva regular entre a expressão gênica de VEGF-A e a 

MDV (rs=0.47; p=0.018). Entretanto, Tae et al. (2000), através de marcação IHQ, não 

observaram correlação entre MDV e imunomarcação de VEGF-A em CEC de cabeça e 

pescoço. Além disso, considerando a mediana de MDV (19.82 vasos/mm2) como cut off, a 

expressão gênica de VEGF-A foi maior em CECO com MDV acima da mendiana em 

comparação a tumores com MDV abaixo da mediana. Estes resultados sugerem que VEGF-A 

pode estar contrbuindo para formação de novos vasos em CECO. 

 

 Nossos resultados de expressão gênica e de marcação IHQ do fator angiogênico 

VEGF-A, demonstraram que CECO com comportamento mais agressivo apresentaram 

maiores níveis de expressão tanto do transcrito quanto desta proteína. A correlação positiva 

entre MDV e expressão gênica de VEGF-A, juntamente com a observação de maiores níveis 

de VEGF-A em tumores com maiores índices de MDV, sugerem que VEGF-A contribui para 

formação de novos vasos em CECO. Desse modo, o VEGF pode ser um importante indicador 

de prognóstico ou ainda um possível alvo terapêutico para os antiangiogênicos utilizados no 

tratamento do CECO, uma vez que alguns estudos mostram uma possível redução de tamanho 

do tumor de boca quando os mesmos são tratados com fatores antiangiogênicos. 

Recentemente, Yasuo et al. (2010), em modelo esperimental de camundongo nude, utilizaram 

AdVEGF-ExR (receptor de VEGF fusionado com porção Fc de IGg humana) para bloquear 

VEGF e observaram uma redução do tamanho tumoral e da MDV em CECO de camundongos 

tratados em comparação aos animais não tratados. Yang et al. (2009) também investigaram o 

efeito do bloqueio da ângiogênese em carcinoma oral.  Neste estudo, CECO foi produzido 

pela utilização de 7,12-dimethylbenz[a]anthracene (DMBA) e a talidomida foi usada como 

bloqueador, e uma redução da formação de novos vasos foi observada em animais tratados em 

comparação aos que não receberam tratamento.  

 

 Sabendo que a via SHH pode contribuir para a expressão de VEGF, como sugerido 

pelos nossos resultados e por Hanomi et al. (2011), o bloqueio da via SHH também pode ser 

uma estratégia terapêutica para o tratamento de tumores cuja a via está ativada. Estudos 

experimentais já foram conduzidos com outras neoplasias, como o trabalho de Nakamura et 

al. (2010) que usaram ciclopamida para bloquear a via SHH em tumores xenográficos de 
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adenocarcinoma pancreático  e observavaram uma redução da angiogênese tumoral.  

 

 Muitos trabalhos na literatura descrevem que a via SHH participa do crescimento 

tumoral, primariamente, através de sinalização autócrina, estimulando a sobrevivência e a 

prolíferação de células do parênquima, como no câncer de pâncreas (Thayer et al, 2003). 

Inclusive Nishimaki et al. (2004) e Schneider et al. (2010) demonstraram participação 

autócrina da via SHH no crescimento tumoral do CECO. Entretanto, também observa-se uma 

atuação parácrina da via SHH na qual células do parênquima estariam secretando ligantes da 

via e estímulando as células do estroma, como no câncer intestinal (Yauch et al., 2008). 

Atuação parácrina da via SHH foi demonstrada por Leovic et al. (2011) e Hanomi et al. 

(2011) em CECO. Uma crítica ao nosso trabalho, foi ainda não ter investigado a marcação 

imunohistoquíca dos componentes da via Sonic, desse modo, não podemos afirmar se a via 

SHH está estimulando a secreção de VEGF-A pela ativação de células do parênquima ou do 

estroma. Entretando, recentemente adquirimos os anticorpos SHH, PTCH1 e HHIP, os quais 

estão em fase de padronização e, em breve, esperamos demonstrar esse resultado no artigo 

que resultará dessa dissertação de mestrado. 

 

 Verificamos imunomarcação de VEGF-A em células do parênquima tumoral, 

conforme descrito por Berse et al. (1992), assim como observamos células do estroma, 

especialmente fibroblastos, expressando tal proteína. Segundo trabalhos experimentais 

discutidos na literatura, a via SHH pode estimular células mesênquimais, especialmente 

fibroblastos, a secretarem fatores pró-angiogênicos (Pola et al., 2001; Lee et al. 2001; 

Nakamura et al., 2010). Os nossos resultados imuno-histoquímicos, somados àqueles obtidos 

com a expressão gênica, sugerem que a via SHH pode ter participação na expressão de 

VEGF-A pelos fibroblastos de CECO.  Soma-se ainda que o VEGF-A é gene alvo da via SHH 

e a identificação desta proteína também em células do parênquima indica atividade desta via 

de sinalização em células deste tumor. 

 

 Em nosso estudo, observamos marcação de VEGF-A no ciplasma de CE, 

possivelmente esta citocina foi internalizada e esta exercendo a sua função. Mas ainda é 

preciso melhor avaliar a participação da via SHH na ativação das CE, o que seria possível 

através de co-localização entre proteínas desta via e marcadores de CE, em especial PTCH1 e 

CD34, bem como HHIP e CD34. 

 

 O estudo da formação de novos vasos em uma neoplasia é comumente realizado 
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através da análise da MDV, e esta pode estar associada com o prognóstico e o 

desenvolvimento de metástases (de Jong, van Diest, Baak, 2000; Marion-Audibert et al., 

2003). O estudo da MDV consiste em selecionar áreas de maior vascularização (Hot Spots) e 

que refletem a angiogênese tumoral, sendo o bloqueio da neovascularização alvo para terapia 

do câncer (Couverlad et al., 2009). Segundo Vermeulem et al. (2002), as áreas de hot spots 

originam-se de clones de células tumorais com maior potencial angiogênico e de metástase. 

 

 Diferentes marcadores imuno-histoquímicos e métodos de contagem são descritos na 

literatura para avaliar a MDV, o que tem inviabilizado a comparação entre os trabalhos. Existe 

uma divergência sobre a utilização de TMAs para análise de MDV e inclusive Chapin et al. 

(2004) e Yao et al. (2007) sugerem que a utilização destes não seja uma boa alternativa para 

avaliar este parâmetro em neoplasias, uma vez que o tamanho dos cortes limite a análise do 

estroma tumoral. Estes autores avaliaram MDV em câncer de mama e fígado, 

respectivamente, e não encontraram associação significativa entre prognóstico e MDV quando 

utilizaram tissue microarray, enquanto que largos cortes parafinados mostraram resultados 

significantes. No entanto, Chebib et al. (2007) avaliou MDV em lâminas de TMA de 

hepatocarcinoma e observaram resultados significativos, como maiores níveis de microvasos 

em tumores com invasão linfática e vascular.  

 

 Esse foi o primeiro estudo do grupo utilizando TMAs e realmente sentimos 

dificuldade na análise da MDV utilizando lâminas de microarranjos. Entretanto, não podemos 

afirmar que isso tenha prejudicado nossos resultados, uma vez que as áreas dispostas nas 

lâminas foram previamente selecionadas como as mais representativas dos CECOs e por um 

patologista experiente. Além disso, todos os casos com menos de 3 áreas que pudessem ser 

avaliadas, foram excluídas de nossa casuística. Os trabalhos publicados na literatura utilizam 

em média a análise de cinco áreas de hot spots, em cada tumor avaliado. 

 

 Em nosso estudo não constatamos associação estatisticamente significante quando 

comparamos a MDV entre os diferentes fatores de prognóstico, como invasão vascular e de 

linfonodos regionais, tamanho do tumor, infiltração perineural, gradação histológica e 

estadiamento clínico, resultados similares foram descritos por Margaritescu et al. (2008), 

sendo que estes autores estudaram a MDV utilizando CD105, marcador que tem se destacado 

no estudo da angiogênese tumoral, (MINHAJAT et al. 2006). Portanto, mais investigações, 

com diferentes protocolos e marcadores imuno-histoquímicos, são necessárias para validar a 

MDV como indicador de prognóstico em câncer de boca.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos neste estudo nos permitem sugerir que: 

 

-A expressão de HHIP e PTCH1 em CECO são indicativos de que via SHH está ativada nesta 

doença. Além disso, esta ativação pode ser dependente de ligante (CECO SHH+) ou não 

(CECO SHH-). Ao mesmo tempo, a correlação positiva entre a expressão gênica de SHH e 

VEGF-A indica esta via pode participar da angiogênese tumoral. Além disso, isoladamente, a 

expressão do gene VEGF-A foi o fator que mais contribui para uma maior MDV nesta 

casuística. Uma maior expressão deste fator, em nível de transcrito e de proteína, esteve 

relacionado a CECO de comportamentos mais agressivos.  

 

-A expressão de HHIP, PTCH1 e VEGF-A em MAT indica que via SHH pode estar ativada 

nas margens tumorais e, corrobora para a existência de um campo de cancerização que 

envolve tecidos fenotipicamente normais. Ao mesmo tempo, uma maior expressão gênica de 

VEGF-A nesta localização, sugere que células da margem tumoral podem participar 

ativamente na secreção de fatores de crescimento para o tumor propriamente dito.  
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