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mau pareamento do DNA em queilites actínicas e carcinomas epidermóides de lábio 

[Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2006. 
 
 

RESUMO 
 
 
A queilite actínica (QA) é o resultado da exposição crônica dos lábios à radiação 

ultravioleta do sol. É considerada uma lesão cancerizável e calcula -se que cerca de 

10% a 20% evoluirão para carcinoma epidermóide. Já foi sugerido que virtualmente 

todos os carcinomas epidermóides de lábio (CEL) iniciem como QA. Sabe-se que as 

radiações solares têm a capacidade de alterar o DNA e que, nesse contexto, os 

genes de reparo de DNA têm papel fundamental em reparar essas alterações e 

limitar os danos causados. Porém, estes genes também podem ser vítimas das 

radiações ultravioletas do sol. O objetivo deste trabalho foi estudar a participação 

dos genes de reparo de mau pareamento (RMP) do DNA em QA de diferentes graus 

de atipia e comparar os achados ao carcinoma de lábio relacionado à QA. Para 

tanto, foram analisadas nestas lesões a expressão e distribuição das proteínas 

codificadas por dois destes genes, hMLH1 e hMSH6, através da imunoistoquímica. 

Foi observado que a expressão das duas proteínas diminuía de acordo com o 

agravamento da indiferenciação celular das lesões. A partir disto, pode-se concluir 

que a diminuição na expressão de hMLH1 e hMSH6 parece estar relacionada com a 

progressão do grau de atipia nas QA, e, conseqüentemente, com a tumorigênese do 

CEL. Além disso, a proteína hMSH6 não pareceu ter um papel importante no reparo 

do DNA do epitélio labial normal. 

 

Palavras-Chave: Queilite actínica; Carcinoma epidermóide de lábio; 
Imunoistoquímica; Fotocarcinogênese; Sistema de reparo de mau pareamento do 
DNA; hMLH1; hMSH6 



 

 

Peruzetto MM. The presence of proteins hMLH1 and hMSH6 of DNA mismatch repair 
system in actinic cheilitis and squamous cell carcinoma of the lip 
[Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Faculdade de Odontologia da USP; 2006. 
 

 
ABSTRACT 

 
 
Actinic cheilitis (AC) results from chronic and excessive exposure of the lips to the 

ultraviolet radiation in sunlight. AC is recognized as a potentially malignant condition 

and it is estimated that 10% to 20% will become lip squamous cell carcinoma 

(LSCC). It has been suggested that virtually every LSCC was initially AC. It is well 

known that solar radiation causes DNA damage and, in this context, the DNA repair 

systems play an extremely important role in restoring the injuries. The purpose of this 

study was to evaluate the participation of the mismatch repair (MMR) system in AC 

with all grades of dysplasia, as well as, LSCC related to AC. The protein expression 

and distribution of two of these genes, hMLH1 and hMSH6 were analyzed by means 

of immunohistochemistry. The results have shown an association between 

decreased expression of hMLH1 and hMSH6 proteins and the progression of the 

dysplasia in AC and, therefore, LSCC carcinogenesis. In addition, the hMSH6 protein 

does not seem to have a primary role in DNA repair of the normal lip epithelium. 

 

Key-Words: Actinic cheilitis; Lip squamous cell carcinoma; Immunohistochemistry; 
Photocarcinogenesis; DNA mismatch repair system; hMLH1; hMSH6 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Há muitas décadas tem se feito a relação entre câncer de lábio e exposição à 

luz solar – particularmente em pessoas de pele clara – de forma que as radiações 

ultravioletas (UV) do Sol têm sido amplamente consideradas como a principal causa 

de carcinoma epidermóide de lábio (CEL) (MILLION; CASSISI; MACUSO, 1994). 

 As radiações UV funcionam como um importante fator no desenvolvimento do 

câncer de pele. Os raios UVA e UVB podem causar mutações e levar ao 

desenvolvimento de lesões neoplásicas devido aos danos que podem causar no 

DNA das células (BLACK et al., 1997). 

 O lábio inferior é muito exposto à radiação solar, por sua situação anatômica, 

apresentando uma grande incidência de alterações. O quadro clínico causado pela 

exposição labial ao Sol é a queilite actínica (QA). De acordo com alguns autores, 

todos os casos de CEL desenvolvem-se virtualmente a partir de QA pré-existentes, 

não havendo aspectos clínicos claros que permitam distinguir um carcinoma em 

estágio inicial da QA (MAIN; PAVONE, 1994). Alguns trabalhos já têm relacionado o 

reparo do mau pareamento (RMP) do DNA com a resposta da célula aos efeitos da 

radiação UV (HUSSEIN, 2005; MEIRA et al., 2002; YOSHINO et al., 2002). 

 Considerando-se que CEL é a forma mais comum de câncer oral, 

correspondendo a 25% de todos os casos (LUNA-ORTIZ et al., 2004), e levando-se 

em conta que o conhecimento e a compreensão do comportamento celular durante 

os processos carcinogênicos têm sido o objetivo de muitos pesquisadores, as 

alterações genéticas que acarretam nesta lesão devem ser amplamente avaliadas 

com o objetivo de fornecer informações tanto sobre o mecanismo celular relacionado 
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com a progressão desta neoplasia quanto para, se possível, predizer o 

comportamento biológico da doença. 

 Diversos estudos têm destacado a importância da análise imunoistoquímica 

como um fator identificador de defeitos no sistema de RMP do DNA em lesões 

neoplásicas (MARCUS et al., 1999). As proteínas hMLH1 e hMSH6 do sistema de 

RMP estão expressas em células submetidas a constantes renovações, incluindo a 

camada basal epitelial, e a redução de sua expressão tem mostrado estar associada 

a diversos tumores (CASTRILLI et al., 2001, 2002). 

 O estudo da expressão das proteínas hMLH1 e hMSH6 em QA de variados 

graus de atipia e em CEL se mostra bastante relevante no sentido de elucidar a 

participação do sistema de RMP do DNA nas alterações histomorfológicas 

indicativas de desvios da diferenciação normal, que ocorrem durante a 

transformação de uma QA de atipia discreta para um CEL propriamente dito. Alguns 

autores têm, inclusive, atentado para a possibilidade de se utilizar a análise 

imunoistoquímica de algumas proteínas do sistema de RMP do DNA como 

confiáveis marcadores de prognóstico, de forma que a redução de sua expressão 

estaria associada a um prognóstico mais pobre (KITAJIMA et al., 2003; UEHARA et 

al., 2005). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Queilite actínica 

 

 

 A queilite actínica (QA) é considerada uma lesão cancerizável, que resulta da 

exposição excessiva, e por longo período, ao componente ultravioleta (UV) da 

radiação solar. Muitas vezes, a QA antecede o aparecimento do carcinoma 

epidermóide de lábio, uma lesão francamente maligna (CATALDO; DOKU, 1981; 

MARKOPOULOS; ALBANID OU-FARMAKI; KAYAVIS, 2004). É uma lesão análoga à 

queratose actínica ou solar, que acomete a pele , e da mesma forma que essa, pode 

sofrer transformação maligna em 10% a 20% dos casos (NICOLAU; BALUS, 1964). 

Essa não é uma patologia incomum e está intimamente ligada a indivíduos que 

trabalham ao ar livre e expostos por muito tempo à luz solar. Áreas geográficas 

intensamente atingidas pelo Sol mostram maior incidência de QA.  

 Esta lesão atinge, predominantemente, pacientes do sexo masculino, de pele 

clara e com idade entre 40 e 80 anos (CATALDO; DOKU, 1981; KAUGARS et al., 

1999; MANGANARO; WILL; POULOS, 1997). O tabagismo também tem se revelado 

um importante fator para uma maior propensão ao desenvolvimento da QA 

(MARKOPOULOS; ALBANIDOU-FARMAKI; KAYAVIS, 2004). 

 Clinicamente a QA tem uma forma aguda e outra crônica, dependendo do tipo 

de exposição aos raios solares. A primeira caracteriza-se por edema e eritema nas 

formas mais brandas, fissuras e úlceras nas formas mais graves, e ocorre quando há 

exposição severa ao Sol em curto espaço de tempo. A QA na forma aguda se 
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resolve sem alterações epiteliais irreversíveis. Já a forma crônica, considerada 

irreversível, ocorre quando a exposição é prolongada. Clinicamente os lábios 

aparecem ressecados, com rachaduras e aumento de volume discreto e difuso. 

Áreas esbranquiçadas de espessuras e extensões variadas, intercaladas por áreas 

eritematosas (GIRARD; HOFFMAN, 1980), podendo tanto ser bem quanto mal 

definidas, são muito frequentes (PICASCIA; ROBINSON, 1987). Os autores 

relacionam alguns aspectos clínicos, como áreas endurecidas, úlceras, placas 

brancas e perda de nitidez do limite entre lábio e pele, com pior prognóstico (MAIN; 

PAVONE, 1994). Crostas (CATALDO; DOKU, 1981) e áreas de atrofia (CATALDO; 

DOKU, 1981; KOTEN; VERHAGEN; FRANK, 1967) no vermelhão do lábio também 

são relatadas. A existência de úlcera que não cicatriza é um indicador consistente de 

que a transformação maligna já ocorreu (ROBINSON, 1989). Quando do 

aparecimento de fissuras decorrentes da descamação do lábio, é comum que o 

paciente relate sensibilidade dolorosa. 

 É importante ressaltar a natureza crônica do processo. A lesão inicial pode 

ser discreta e assintomática. Geralmente os pacientes têm episódios recorrentes de 

alterações no lábio até que a lesão definitiva se instale (ROBINSON, 1989). 

 Apesar de algumas características clínicas serem consideradas mais 

importantes que outras, não existe correlação direta entre a aparência clínica e a 

agressividade histológica (CATALDO; DOKU, 1981; PICASCIA; ROBINSON, 1987; 

WALDRON; SHAFER, 1975). 

 As características histopatológicas da QA apresentam poucas variações, 

sendo a hiperqueratose (ou paraqueratose) e acantose aspectos universais, embora 

áreas de atrofia também possam estar presentes (CATALDO; DOKU, 1981; KOTEN; 

VERHAGEN; FRANK, 1967). O aspecto mais importante, porém, são as atipias que, 
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gradualmente, se instalam no epitélio de superfície. Pode-se encontrar desde os 

graus mais leves de atipia até os mais severos. Lesões que clinicamente são 

chamadas de QA, não raramente são representadas no exame histopatológico por 

um carcinoma in situ ou mesmo invasivo (MAIN; PAVONE, 1994; PICASCIA; 

ROBINSON, 1987). 

 Não só o epitélio sofre alterações, mas o conjuntivo também demonstra a 

ação dos raios solares sobre seus componentes. A degeneração basofílica amorfa 

das fibras elásticas e colágenas, ou elastose solar, é o traço mais marcante e 

acomete o tecido conjuntivo próximo ao epitélio. Infiltrado inflamatório mononuclear 

de intensidade variada também está sempre presente (CATALDO; DOKU, 1981; 

KOTEN; VERHAGEN; FRANK, 1967).  

 O tratamento visa reduzir os sintomas, mas o mais importante é intervir antes 

que ocorra transformação maligna (TEREZHALMY; NAYLOR, 1993). 

Os métodos atuais empregados para o tratamento desta lesão podem ser cirúrgicos 

ou não-cirúrgicos. Os métodos cirúrgicos incluem a curetagem, laserterapia, 

crioterapia e vermelhonectomia. Já os não-cirúrgicos englobam a quimioterapia com 

5-fluoracil ou masoprocol, o “peeling” químico e a dermoabrasão (DUFRESNE; 

CURLIN, 1997; MAIN; PAVONE, 1994; MARKOPOULOS; ALBANIDOU-FARMAKI; 

KAYAVIS, 2004; TEREZHALMY; NAYLOR, 1993). 

 Quando o tratamento da QA fica baseado apenas em aspectos clínicos, áreas 

de atipia e possível malignidade podem passar despercebidas (KAUGARS et al., 

1999). A escolha por uma das diversas formas de tratamento para a QA se baseia 

principalmente nos exames histológicos, condição na qual a biópsia se faz 

estritamente necessária (TEREZHALMY; NAYLOR, 1993). 
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2.2 Carcinoma epidermóide de lábio 

 

 

 Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2006) são estimados para este ano 

no Brasil o aparecimento de 10.060 novos casos de câncer de boca em homens e 

3.410 casos em mulheres. O carcinoma epidermóide intra-oral corresponde a 90% 

dos cânceres de boca e pode ser definido como uma neoplasia maligna de origem 

epitelial, apresentando capacidade de invasão no tecido de suporte e estruturas 

adjacentes como linfonodos e vasos sanguíneos e linfáticos, além de ter o potencial 

de gerar metástases para órgãos distantes (NEVILLE; DAY, 2002; SHAFER; HINE; 

LEVY, 1985).  

 O carcinoma epidermóide de lábio (CEL) é a forma mais comum de câncer 

oral, correspondendo a 25% de todos os casos (LUNA-ORTIZ et al., 2004).  O CEL 

é, de alguma forma, diferente do carcinoma intra-oral, uma vez que apresenta uma 

fisiopatologia que se assemelha mais à dos carcinomas presentes em pele, em 

regiões de grande incidência solar (NEVILLE et al., 1995). 

 A etiologia do CEL está altamente relacionada à exposição aos raios UV e o 

risco de se desenvolvê-lo varia com a idade, principalmente em homens. Dados 

presentes na literatura mundial revelam que este tipo de carcinoma é muito mais 

frequente em homens de pele clara (80 a 90% dos casos), e em pessoas que estão 

submetidas à exposição solar prolongada (ROJAS et al., 2005; SALGARELLI et al., 

2005). Seu pico de incidência se dá na sexta e sétima décadas de vida, e é mais 

comum em lábio inferior do que em lábio superior (LUNA-ORTIZ et al., 2004). 

Mulheres, por sua vez, apresentam uma menor prevalência desta lesão. Embora isto 

tenha sido atribuído a uma possível menor exposição das mulheres ao sol, e até 
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mesmo ao seu hábito de manter os lábios cobertos por batons (LUNA-ORTIZ, et al., 

2004), tais afirmações são difíceis de serem comprovadas. Além disto, de uma 

maneira geral, pode ser observada uma prevalência maior de carcinomas em 

indivíduos do sexo masculino, o que pode estar relacionado a alguma 

particularidade dos indivíduos deste sexo. 

 As lesões podem apresentar uma coloração esbranquiçada e/ou 

avermelhada, superfície plana ou granulosa, geralmente ulcerada e bordas laterais 

endurecidas e evertidas. Suas características clínicas podem variar 

consideravelmente de acordo com seu tempo de duração e com seu padrão de 

crescimento (NEVILLE et al., 1995; NEVILLE; DAY, 2002; SHAFER; HINE; LEVY, 

1985). 

 Caracteriza-se como uma lesão de desenvolvimento lento, que pode 

apresentar metástases em linfonodos em 3% a 29% dos casos. Estas atingem 

inicialmente aqueles em região submental e submandibular, se alastrando para 

regiões mais distantes apenas em casos mais avançados (SALGARELLI et al., 

2005). 

 Histopatologicamente, o carcinoma epidermóide apresenta células epiteliais 

malignas arranjadas em ilhas ou cordões que podem se assemelhar às células da 

camada espinhosa, podendo invadir a lâmina própria adjacente. As células epiteliais 

apresentam alterações morfológicas, caracterizadas por nucléolos proeminentes, 

pleomorfismo, hipercromatismo nuclear, alterações na relação núcleo/citoplasma, 

eosinofilia citoplasmática, multinucleação, aumento no número de mitoses e mitoses 

atípicas. Quando da manutenção do potencial de produção de queratina pelas 

células epiteliais, pode-se observar arranjos desta proteína no interior de ilhotas 

tumorais denominadas pérolas córneas ou pérolas de queratina. O estroma 
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circundante pode sofrer alterações, induzidas pelas células do carcinoma, de forma 

que podem ser observados neoformação de vasos sanguíneos e infiltrado 

inflamatório crônico (NEVILLE et al., 1995; SHAFER; HINE; LEVY, 1985). 

 A incidência de cura do CEL, mesmo em estágios avançados, é a mais alta 

dentre as neoplasias de cabeça e pescoço e a estimativa de cinco anos de 

sobrevida varia de 90%, em casos pequenos e não-infiltrativos, a 25% a 50%, em 

casos com envolvimento de linfonodos cervicais (SALGARELLI et al., 2005). 

Entretanto, tratamentos em estágios avançados diminuem consideravelmente a 

qualidade de vida dos pacientes afetados devido às limitações de seus resultados 

estéticos e funcionais (LUNA-ORTIZ et al., 2004). 

 O entendimento da QA como uma lesão que antecede o CEL, dos fatores de 

risco e de seu mecanismos de ação na mucosa labial é essencial para que se faça 

um diagnóstico precoce e, consequentemente, para que se implemente a prevenção 

ou a intervenção necessária. A cirurgia é o tratamento de eleição mesmo que, em 

casos menos extensos, a radioterapia se mostre eficiente (SALGARELLI et al., 

2005). 

 

 

2.3 A fotocarcinogênese e o carcinoma epidermóide de lábio 

 

 

 De uma maneira geral, a etiopatogenia das neoplasias pode ter origem em 

diversos fatores distintos, sendo eles agentes físicos, químicos ou virais, capazes de 

afetar o metabolismo celular e induzir a proliferação desordenada das células 

(BALOMENOS; MARTINEZ, 2000; BOYD; READE, 1988; SCULLY, 1993). 
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 A carcinogênese consiste em uma série de mutações genéticas, resultando 

na proliferação desregulada de um clone celular devido à interrupção de sinais 

celulares, alteração no mecanismo de reparação do dano do DNA, ausência de 

eliminação de células não funcionais e crescimento celular incorreto. Todas essas 

alterações provocam uma enorme falha no mecanismo de controle do ciclo celular 

(GOODGER et al., 1997; MINETA et al., 1997; SCULLY; FIELD; TANZAWA, 2000). 

 É notório que danos genéticos responsáveis pela ativação de oncogenes e/ou 

inativação de genes supressores de tumor, possivelmente aliados à uma deficiência 

nos mecanismos de reparo de DNA podem ser um dos fatores determinantes no 

desenvolvimento do carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço (FIELD, 1996; 

NUNN et al., 2003; SCULLY; FIELD; TANZAWA, 2000). O fato de o desenvolvimento 

das neoplasias muitas vezes se dar mesmo na ausência de agentes agressivos 

indica que as alterações genéticas estão intimamente envolvidas no aparecimento 

das lesões neoplásicas (BOYD; READE, 1988; JIN et al., 1999; LLEWLLYN; 

JOHNSON; WARNAKULASURYIA, 2001). 

 Já são conhecidos alguns dos efeitos da radiação solar sobre os tecidos 

vivos. As radiações UV, que apresentam maior poder de penetração e têm menor 

comprimento de onda, possuem propriedades benéficas, como efeito bactericida e 

absorção de vitamina D, e maléficos, como fotoeritema e diversos danos genéticos 

celulares, o que pode acarretar na transformação maligna dos epitélios. A 

fotocarcinogênese se resume ao conjunto de eventos celulares de caráter 

neoplásico desencadeados por mutações genéticas causadas pela radiação UV do 

sol. 

 Os raios UV da radiação solar são importantes fatores alteradores do DNA. 

Ligações conjugadas em moléculas orgânicas absorvem radiação UV de 
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comprimento de onda ao redor de 200 nm, mas em moléculas com estruturas em 

anel, esse comprimento de onda absorvido aumenta para 300 nm, que está no 

espectro da radiação solar na superfície terrestre. As bases do DNA contêm 

estruturas em anel com abundantes ligações conjugadas, o que faz o DNA ser um 

importante absorvedor de radiação UV nas células. Desta forma, os genes são 

facilmente danificados pela irradiação UV, o que pode acarretar no aparecimento de 

mutações (de GRUIJL; KRANEN; MULLENDERS, 2001).  

 Já é sabido que o dano inicial que a radiação UV causa no DNA é a formação 

de dímeros de pirimidina. As duas bases, vizinhas na cadeia polinucleotídea, unem-

se por ligações covalentes. Outros tipos de danos ao DNA também podem ocorrer e 

não estão totalmente elucidados (BLACK et al., 1997).  

 De uma forma geral, a eliminação dos dímeros de pirimidina é feita através do 

mecanismo denominado reparo de DNA por excisão de nucleotídeo (BLACK et al., 

1997). Entretanto, muitas enzimas estão envolvidas nos vários mecanismos de 

reparo do DNA e, aparentemente, esse é um assunto muito complexo nos 

eucariontes. 

 

 

2.4 Sistema de reparo do mau pareamento do DNA 

 

 

 Os mecanismos de reparo do DNA apresentam uma importância vital para a 

manutenção da integridade genética das células, em função destas estarem 

constantemente sendo bombardeadas por radicais livres e componentes exógenos 

capazes de afetar seu componente cromossômico (HALES, 2005).  
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 Sensores capazes de captar a presença de danos no DNA ativam vias de 

sinalização, que por sua vez ativam marcadores celulares que alteram a expressão 

gênica, atrasando o ciclo celular devido ao processo de checagem por pontos de 

controle (checkpoints). Este processo pode resultar tanto na reparação do DNA 

celular quanto na ativação de processos apoptóticos, caso o reparo na estrutura 

genética da célula não se mostre viável ou eficiente. O destino da célula será 

determinado após ser feito um balanço entre os danos no DNA e a viabilidade de 

seus reparos (HALES, 2005). 

 Os mamíferos apresentam quatro principais mecanismos de reparo do DNA. 

São eles: o reparo por excisão de nucleotídeo, responsável por corrigir a maioria dos 

danos ocorridos no DNA celular; o reparo por excisão de bases, que corrige alguns 

danos oxidativos; o reparo nas interrupções de fitas duplas, a mais tóxica de todas 

as lesões ao qual o DNA está submetido, e que pode ser induzida por radiação 

ionizante, algumas drogas, colapso no processo de replicação e por algumas 

endonucleases específicas; e o reparo do mau pareamento (RMP) do DNA, que 

corrige problemas no pareamento do DNA ocorridos durante a replicação (HALES, 

2005) (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Mecanismos de reparo do DNA (HALES et al., 2005) 
 

 

 O RMP é um dos sistemas que garante a estabilidade genômica através de 

identificar e corrigir bases pareadas erroneamente durante a síntese de DNA 

(ESHLEMAN; MARKOWITZ, 1996). Até agora, sete genes do sistema de RMP de 

DNA foram identificados em humanos: hMSH2, hMLH1, hPMS1, hPMS2, hMSH3, 

hMSH6 e hMLH3. Uma vez que a função destes genes reparadores é assegurar que 

a informação genética seja copiada corretamente durante a divisão celular, quando 

são danificados ou sofrem mutações, eles aumentam a frequência de outras 

mutações genéticas que também podem levar ao câncer. Sabe-se que as 

neoplasias malignas em humanos desenvolvem-se pelo acúmulo de uma série de 

alterações genéticas somáticas durante seu desenvolvimento (FEARON; 

VOGELNSTEIN, 1990) e a carcinogênese é, atualmente, vista como um processo no 

qual células, por meio da aquisição de mutações, aumentam sua capacidade 
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proliferativa, apresentando, dessa forma, uma vantagem seletiva (LOEB; LOEB, 

1999). 

 Os genes de RMP do DNA são homólogos dos encontrados na bactéria 

Eschericha coli e na levedura Saccharomyces cerevisae. O homólogo do gene MutS, 

chamado hMSH2 foi o primeiro a ser mapeado e isolado no cromossomo 2p16 

(FISHEL et al., 1994; LEACH et al., 1993). Três homólogos do gene MutL, hMLH1 , 

hPMS1 e hPMS2, são localizados nos cromossomos 3p21, 2q31-33 e 7p22, 

respectivamente (BRONNER et al., 1994; NICOLAIDES et al., 1994; 

PAPADOPOULOS et al., 1994). Posteriormente, outros dois homólogos de MutS 

foram descritos, hMSH3, localizado no cromossomo 5q11-13 e hMSH6, em 2p16 a 

uma mega base de hMSH2 (NYSTROM-LAHTI et al., 1994; PALOMBO et al., 1995; 

PAPADOPOULOS et al., 1995; RISINGER et al., 1996). Por fim, o novo homólogo 

identificado de MutL, hMLH3, está localizado no cromossomo 14q24.3 (LIPKIN et al., 

2000). Cada um desses genes codifica uma proteína, que recebe o mesmo nome do 

gene e tem sua localização no núcleo celular (PAPADOPOULOS et al., 1995). 

 Erros nos mecanismos de RMP em humanos se manifestam através de um 

fenômeno denominado instabilidade de microssatélites (IM), evento que foi descrito 

pela primeira vez na síndrome do carcinoma colorretal hereditário não relacionado à 

polipose intestinal (HNPCC, do inglês hereditary nonpolyposis colon cancer), através 

da observação de que o tamanho dos microssatélites em indivíduos com a neoplasia 

variava com relação a indivíduos saudáveis (AALTONEN et al., 1993; PELTOMAKI 

et al., 1993; THIBODEAU; BREN; SCHAID, 1993). 

 Microssatélites são sequências curtas de DNA, que se repetem, lado-a-lado, 

distribuídas por todo o genoma e estão, normalmente, em regiões não codificadoras 

(SANTOS et al., 1999). O número de repetições dentro dos microssatélites é 
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altamente variável, o que determina uma elevada taxa de heterozigose na 

população. Dessa maneira, o estudo do DNA de neoplasias através dos 

microssatélites pode revelar a perda (total ou parcial) dos alelos, chamada perda de 

heterozigose (LOH, do inglês loss of heterozygosity); ou a presença de novo (ou 

novos) alelo(s), a chamada instabilidade de microssatélites (SIDRANSKY, 1997). 

 A maioria dos pacientes com HNPCC apresenta perda de heterozigose na 

região promotora dos genes de RMP, portanto, a predisposição para o 

desenvolvimento das neoplasias mostra estar associada à perda do alelo nativo, 

resultando em um sistema de RMP do DNA defeituoso. Como consequência, o 

paciente apresenta uma maior susceptibilidade à IM, e consequentemente o 

acúmulo de mutações gênicas, decorrentes de todo o processo, pode favorecer o 

desenvolvimento da carcinogênese (LIU et al., 1999; NUNN et al., 2002).  

 Alterações nos genes hMLH1 e hMSH2 são a principal causa de IM em 

HNPCC e apenas um pequeno número dos casos de HNPCC se deve à mutações 

herdadas em hMSH6. Carcinoma colorretais esporádicos (não ligados à síndrome) 

que apresentam defeitos no sistema de RMP do DNA estão, em sua maioria, 

relacionados ao silenciamento somático do gene hMLH1. Defeitos em outros genes 

de RMP implicam apenas em uma pequena proporção dos casos, tanto esporádicos 

quanto relacionados à síndrome, e estas diferenças são atribuídas ao fato de que 

algumas proteínas do sistema de RMP apresentam funções únicas, enquanto 

algumas outras têm um papel parcialmente redundante (YANG et al., 2004). 

Também puderam ser encontrados indícios de IM em carcinoma de ovário (CAI et 

al., 2004; GEISLER et al., 2003), em carcinomas de glândulas sebáceas (ENTIUS et 

al., 2000), em lesões melanocíticas (HUSSEIN et al., 2001) e em carcinomas de 
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estômago (LEUNG et al., 1999) cuja expressão protéica de hMLH1 e/ou hMSH2 se 

mostrou deficiente. 

 Estudos comparativos permitem concluir que mutações em hMSH6 devem 

estar presentes em cerca de 5% das famílias que desenvolveram HNPCC, 

originando uma forma atípica da síndrome, na qual os carcinomas apresentam 

desenvolvimento mais tardio. Pacientes com alta frequência de IM que revelam 

expressão deficiente apenas desta proteína podem ser portadores de mutações 

germinativas em hMSH6 (LAWES et al., 2005). Uma pequena parcela dos pacientes 

portadores de HNPCC apresenta mutações hereditárias em hMSH6, enquanto uma 

grande parte dos casos atípicos de HNPCC que se manifestam tardiamente e se 

apresentam isolados na família evidenciam alterações na expressão desta proteína 

(BUTTIN et al., 2004; LAWES et al., 2005; YANG et al., 2004). Além disso, mutações 

exclusivas em hMSH6 não se mostraram suficientes para causar IM em HNPCC (KU 

et al., 1999; LAWES et al., 2005). Mutações que inativam hMSH6 geram deficiências 

no reparo de mau pareamento de bases únicas e pequenas inserções/deleções, 

mas não têm participação no reparo de defeitos mais extensos (PARC et al., 2000). 

 As proteínas hMLH1 e hMSH2 apresentam expressão abundante em diversos 

tecidos humanos e sabe-se que tecidos que tenham normalmente maior expressão 

dessas proteínas apresentam um risco maior de desenvolverem câncer em 

pacientes com deficiência nas funções de hMLH1 e hMSH2 (PLEVOVÁ et al., 2005). 

Entretanto, a associação entre uma maior expressão dessas proteínas e o risco de 

desenvolvimento de câncer não é válida. Tecidos que apresentam baixo potencial 

para desenvolvimento de neoplasias em pacientes portadores de HNPCC se 

mostram fortemente marcados, enquanto tecidos com maior potencial revelam uma 

expressão moderada (PLEVOVÁ et al., 2005). A partir disto, pode-se levantar a 
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hipótese de que em alguns tecidos, uma maior necessidade constitucional da 

expressão destas proteínas, aliada a fatores biológicos e ambientais, podem ser co-

responsáveis pelo aumento de seu potencial neoplásico, em uma situação de 

deficiência gênica em hMLH1 e hMSH2 (PLEVOVÁ et al., 2005). 

  Estudos mostram que a intensidade da imunorreatividade para hMLH1 e 

hMSH2 em lesões de pâncreas com graus crescentes de displasia indica que 

defeitos no sistema de RMP do DNA não parecem estar relacionados com o grau de 

displasia destas lesões ou com a progressão do poder invasivo, porém, o padrão de 

distribuição tecidual dessas proteínas apresenta-se relacionado à progressão do 

grau de displasia, de forma que as proteínas se mostram cada vez mais difusas pelo 

tecido conforme esta displasia se agrava (HANDRA-LUCA et al., 2004).  

 Em lesões melanocíticas, a expressão de hMLH1, hMSH2 e hMSH6 se 

atenua conforme o grau de indiferenciação das lesões se agrava (HUSSEIN et al., 

2001). Portanto, conforme a tumorigênese do melanoma progride, a transcrição das 

proteínas hMLH1, hMSH2 e hMSH6 diminui. Uma menor expressão de hMLH1 e 

hMSH2 também parece conferir vantagens para a progressão do grau de 

malignidade nos carcinomas de mama (MURATA et al., 2005). 

 Em algumas outras lesões, entretanto, a expressão de hMLH1 e hMSH2 não 

revela alterações importantes, sugerindo que a evolução e progressão destas não 

mostram qualquer relação com deficiências no sistema de RMP do DNA. É o caso 

do ameloblastoma (CASTRILLI et al., 2001) e de neoplasias de glândulas salivares 

(CASTRILLI et al., 2002). 

 Nunn et al. (2003) avaliaram a expressão protéica de hMLH1 e hMSH2 em 

carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço. De acordo com seus resultados, a 

localização de hMLH1 e hMSH2 se mostrou mais proeminente nas áreas mais 
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proliferativas do epitélio. Foi observado que 23 das 24 lesões (96%) sofreram 

redução na expressão de pelo menos uma das proteínas. A redução na expressão 

das duas proteínas concomitantemente pôde ser observada em 12 (50%) dos casos. 

A dupla redução de expressão em algumas amostras não se mostrou associada a 

uma piora no quadro clínico-patológico, quando comparada à redução de apenas 

uma proteína. Os autores afirmam que a diminuição da expressão de hMLH1 e 

hMSH2 numa mesma lesão pode ser um forte indicativo de que esta neoplasia 

esteja sujeita à ação de um fenótipo mutador. Quando os resultados em 

imunoistoquímica foram comparados a estudos dos genes, concluíram que a 

diminuição da presença das proteínas não estava relacionada a um desequilíbrio 

genético do sistema de RMP pois não encontraram graus importantes de IM, 

sugerindo que a inter-relação entre esses dois fatores pode ser específica para cada 

tecido. 

 A descoberta de um sítio específico para a ligação da proteína p53 na região 

promotora de hMSH2 suporta a tese de que existe relação entre os genes de RMP, 

oncogenes e genes supressores de tumores. Consequentemente, a p53 pode estar 

envolvida nos mecanismos de reparo do DNA (HUSSEIN et al., 2001).  

 A relação entre a expressão das proteínas hMLH1, hMSH2 e hMSH6 e da 

proteína PTEN também tem sido estudada. Pode ser observado em lesões 

endometriais de diferentes graus de diferenciação que em muitos dos casos de 

carcinoma em que houve perda da expressão de hMLH1 e hMSH6, também ocorreu 

uma diminuição nos níveis de PTEN. Com base nos dados obtidos, pode se 

especular que o gene supressor tumoral PTEN pode ser um possível alvo da IM 

(ORBO et al., 2003). 



 

 

31 

 A expressão tecidual das proteínas de RMP do DNA tem sido considerada um 

importante fator de avaliação de prognóstico em algumas lesões. Em carcinomas 

gástricos, foi observado que lesões deficientes na expressão de hMLH1 

apresentaram um pior prognóstico após a intervenção cirúrgica do que aquelas com 

marcação mais evidente. A diferença entre as taxas de sobrevivência reflete o fato 

de que a expressão de hMLH1 e hMSH2 se mostra mais deficiente conforme o grau 

de malignização da lesão se agrava (KITAJIMA et al., 2003). Em carcinomas de 

esôfago, a deficiência na expressão de hMLH1 e hMSH2 se mostrou correlacionada 

com o prognóstico das lesões. Entretanto não foi observada uma menor expressão 

destas proteínas em pacientes portadores de lesões múltiplas, o que indica que o 

sistema de RMP não apresenta um papel importante no desenvolvimento destas 

(UEHARA et al., 2005). Em melanomas malignos, a perda de expressão de hMLH1, 

hMSH2 e hPMS2 também se mostrou relacionada a uma piora no prognóstico 

destas lesões (KORABIOWSKA et al., 2000). 

 Estudos prévios já demonstraram que células neoplásicas deficientes no 

sistema de RMP apresentam resistência às drogas quimioterápicas (FINK; AEBI; 

HOWELL, 1998). Sabe-se também que um fenótipo de RMP deficiente pode ser 

induzido por algumas drogas (FRIEDMAN et al., 1997). Entretanto , se discute se um 

RMP deficiente é a causa do processo carcinogênico ou se é apenas resultado da 

quimioterapia. Uma menor expressão de hMLH1 em carcinomas de mama mostra-se 

relacionada com a hipermetilação da região promotora do gene (MURATA et al., 

2005) e há uma forte correlação entre o tratamento quimioterápico pré-cirúrgico e a 

diminuição na expressão de hMLH1. Consequentemente, é possível que a 

quimioterapia possa alterar a expressão de alguns genes através de mecanismos 

que incluem a hipermetilação de suas regiões promotoras. Considerando-se que a 
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perda da função de RMP suprime a apoptose induzida por defeitos celulares, é de 

se esperar que deficiências no sistema de RMP possam levar à progressão do 

carcinoma de mama (MURATA et al., 2005). Deficiências no sistema de RMP do 

DNA também estão relacionadas à resistência de células metastáticas de 

melanomas à quimioterapia (HUSSEIN et al., 2001). 

 Alguns trabalhos têm relacionado o RMP do DNA com a resposta da célula 

aos efeitos da radiação UV (HUSSEIN, 2005; MEIRA et al., 2002; YOSHINO et al., 

2002). Já foi demonstrado que, embora não atue diretamente sobre a eliminação de 

fotoprodutos, o sistema de RMP facilita essa remoção (MAZUREK; BERARDINI; 

FISHEL, 2002). Participa de forma fundamental na apoptose induzida pela radiação 

UV (YOUNG et al., 2003a) e na ativação de p53 (PETERS et al., 2003), além de 

impedir a perpetuação de polimorfismos em genes diretamente relacionados ao 

desenvolvimento de carcinomas de pele, através da correção de bases mal 

pareadas (HUSSEIN, 2005; NI; MARSISCHKY; KOLODNER, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSIÇÃO 



 

 

34 

3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 Avaliar, por meio da técnica de imunoistoquímica, a expressão das proteínas 

hMLH1 e hMSH6 em queilites actínicas (QA) de diferentes graus de atipia e em 

carcinomas epidermóides de lábio (CEL). 

 

 

3.2 Correlacionar, através de análises estatísticas, a expressão destas proteínas nas 

lesões em questão, conforme se acentuam seus graus de atipia. Para tal, foram 

analisados desde o vermelhão de lábio normal, que não apresenta atipias 

epiteliais, até o carcinoma epidermóide de lábio. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Seleção dos casos 

 

 

 Foram selecionadas 42 amostras emblocadas em parafina , provenientes dos 

arquivos do Serviço de Patologia Cirúrgica da Disciplina de Patologia Bucal da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP). 

 As amostras consistiram de 30 casos de queilite actínica (QA) – dez destes 

com atipia epitelial discreta, dez com atipia moderada e dez com atipia intensa – 

além de dez casos de carcinoma epidermóide de lábio (CEL) com evidências de 

degeneração basofílica, e duas amostras de vermelhão de lábio que apresentaram 

epitélio normal, sem qualquer tipo de atipia epitelial (EN). 

 O diagnóstico histopatológico das lesões, assim como a graduação dos graus 

de atipia das queilites actínicas, feitas conforme descrito pela OMS (Organização 

Mundial da Saúde) (BARNES et al., 2005), foram realizados em cortes corados por 

hematoxilina-eosina e observados através de microscopia de luz. 

 

 

4.2 Técnica de imunoistoquímica 

 

 

 As reações foram realizadas no Laboratório de Imunoistoquímica da 

Disciplina de Patologia Bucal da FOUSP, sendo que as condições ideais de 
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utilização de cada um dos anticorpos foram determinadas pela pesquisadora no 

próprio Laboratório. 

 A seguir serão descritas as técnicas utilizadas para cada um dos dois 

anticorpos estudados. 

 

 

4.2.1 Técnica imunoistoquímica para hMLH1 

 

 

 Para a marcação da proteína hMLH1 as reações de imunoistoquímica foram 

realizadas em todas as lesões, a partir do método do polímero marcado (EnVision - 

Dako). Os blocos foram cortados na espessura de 3µm, e os cortes foram 

estendidos em lâminas de vidro previamente lavadas em etanol absoluto, secas e 

mergulhadas por um minuto em solução de 3-aminopropyltriethoxy-silano (Sigma 

Chemical CO., St. Louis, MO/USA) a 10% em etanol absoluto. 

 Os cortes foram desparafinados em dois banhos de xilol, sendo o primeiro por 

30 minutos a 60oC e o segundo por 20 minutos em temperatura ambiente e em 

seguida reidratados em banhos descendentes de etanóis, com passagens em etanol 

absoluto por três vezes, etanol 95% e etanol 85% durante cinco minutos cada, e 

imersos em solução de hidróxido de amônia a 10% durante dez minutos para a 

remoção de pigmentos formólicos. 

 Após lavagem em água corrente por dez minutos, seguida por banhos em 

água destilada, as lâminas receberam o tratamento para recuperação antigênica, 

que consistiu em mergulhá-las em solução de ácido cítrico monoidratado 10mM, pH 

6,0, submetendo-as a quatro ciclos de dez minutos no microondas em potência 
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máxima, sendo que, no intervalo entre os ciclos, o conjunto permanecia em 

descanso por um minuto. Após o tratamento, as lâminas foram deixadas em repouso 

até que atingissem a temperatura ambiente. 

 Após o resfriamento, os cortes foram novamente lavados em água corrente  

por dez minutos, com duas passagens subsequentes em água destilada e dois 

banhos de 15 minutos em solução de peróxido de hidrogênio a 6% em metanol (1:1, 

v/v) para bloqueio da peroxidase endógena tecidual. 

 Novamente as lâminas foram lavadas em água corrente por dez minutos e 

posteriormente imersas em três banhos em solução de TRIS, pH 7,4, por cinco 

minutos cada. Em seguida, os cortes foram incubados em câmara úmida com o 

anticorpo primário durante 18 horas a 4oC. Para a identificação da proteína hMLH1 

foi utilizado o anticorpo monoclonal anti-hMLH1 (BD Pharmingen – BD Biosciences, 

San Jose, CA, USA), na diluição de 1:25. 

 Após a incubação com o anticorpo primário, foi realizada a lavagem com 

TRIS e a imersão das lâminas em três banhos consecutivos de TRIS por cinco 

minutos cada. Em seguida, foi feita a incubação, também em câmara úmida, com o 

anticorpo secundário, conjugado com polímero dextran marcado com peroxidase, 

através do sistema EnVision (Dako, Carpinteria, CA, USA), em passo único, durante 

30 minutos. 

 Após nova lavagem com TRIS, seguida por dois banhos de TRIS 

consecutivos de cinco minutos cada, a reação foi revelada por meio da imersão das 

lâminas na solução do cromógeno diaminobenzidina (DAB, 3,3-diaminobenzidina, 

Sigma Chemical CO., St Louis, MO/USA) por dez minutos. 

 Os cortes foram então lavados em solução tampão de TRIS e submetidos à 

quatro lavagens consecutivas com água destilada. Em seguida foram contra-
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corados com Hematoxilina de Mayer por dez minutos e lavados por dez minutos em 

água corrente. 

 As lâminas foram posteriormente submetidas à desidratação em cadeia 

ascendente de etanóis e diafanização em três banhos de xilol e montadas com 

resina Permount (Fischer Scientific, Fair Lawn, NJ/USA). 

 

 

4.2.2 Técnica imunoistoquímica para hMSH6 

 

 

 No caso da reação para a marcação da proteína hMSH6, as reações de 

imunoistoquímica foram realizadas a partir do método da estreptavidina-biotina 

(LSAB Plus – Dako). O preparo das lâminas, desde o corte até a desparafinização e 

reidratação do tecido, seguiu os mesmos passos utilizados para a marcação da 

proteína hMLH1. 

 Após lavagem em água corrente por dez minutos, seguida por banhos em 

água destilada, as lâminas receberam o tratamento para recuperação antigênica. O 

tratamento foi executado em banho-maria, com as lâminas imersas em ácido cítrico 

10mM, pH6,0, por 30 minutos. Antes de colocar as lâminas na solução de ácido 

cítrico, a mesma foi pré-aquecida até que se atingisse a temperatura de 95oC. Estes 

procedimentos tinham por objetivo reestabelecer os sítios antigênicos e romper as 

ligações cruzadas promovidas pelo formol. 

 Após o tratamento, os cortes foram lavados em água corrente por dez 

minutos, etapa seguida por duas passagens em água destilada e do bloqueio da 

peroxidase endógena tecidual, assim como descrito para o anticorpo anti-hMLH1. 
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Novamente as lâminas foram lavadas em água corrente e posteriormente imersas 

três vezes em solução de TRIS, pH 7,4, por cinco minutos cada. 

 As etapas seguintes foram realizadas automaticamente, com o auxílio do 

sistema de coloração universal Autostainer DAKO (DAKO Corporation, Glostrup, 

Denmark). 

 Após serem acomodadas no equipamento, as lâminas contendo os cortes 

foram submetidas à incubação com o anticorpo primário diluído em solução de 

TRIS, pH 7,4 acrescido de albumina bovina a 1%, contendo azida sódica a 0,1% 

(BSA - Biotest S/A – São Paulo, Brasil). Para a identificação da hMSH6 foi utilizado 

um anticorpo monoclonal anti-hMSH6 (BD Pharmingen – BD Biosciences, San Jose, 

CA, USA) sob diluição de 1:50, por 30 minutos. Em seguida, as lâminas foram 

lavadas em água destilada e em solução tampão de TRIS, pH 7,6. Como soro 

secundário e complexo terciário, foi utilizado o kit LSAB Peroxidase K0690 (Dako 

Corporation) por 30 minutos cada. 

 A revelação da reação foi feita através da imersão das lâminas em solução do 

cromógeno diaminobenzidina (DAB, 3,3-diaminobenzidina, Sigma Chemical CO., St 

Louis, MO/USA) por dez minutos. Os cortes foram então lavados em TRIS, pH 7,6, e 

água destilada e contra-corados com hematoxilina de Mayer por dez minutos. 

Posteriormente, foram novamente submetidos à lavagem com água destilada. 

 Após esta passagem, as lâminas foram retiradas do equipamento e 

processadas manualmente para as etapas de desidratação em cadeia ascendente 

de etanóis e diafanização em três banhos de xilol. As lâminas foram então montadas 

em Permount (Fischer Scientific, Fair Lawn, NJ/USA) para exame ao microscópio de 

luz. 
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 Como controle positivo das reações para anti-hMLH1 e anti-hMSH6 foram 

utilizados cortes de carcinoma de cólon. O controle negativo foi obtido através da 

supressão do anticorpo primário durante a realização da reação. 

 

 

4.3 Forma de análise dos resultados 

 

 

 Os cortes corados pela técnica de imunoistoquímica foram examinados ao 

microscópio de luz, quando foi notada a presença da coloração acastanhada que 

caracteriza a presença do DAB na reação imunoistoquímica. Essa coloração estava 

presente apenas nos núcleos celulares. 

 

 

4.3.1 Análise qualitativa da expressão das proteínas hMLH1 e hMSH6 

 

 

 Na análise qualitativa, observou-se a presença de marcação em cada um dos 

cortes examinados, assim como a distribuição das células positivas pelas camadas 

do epitélio e a intensidade da marcação. 

 A intensidade da marcação imunoistoquímica foi avaliada e classificada em 

fraca, média ou forte , a partir do grupo de resultados para cada um dos anticorpos 

estudados. Cada caso foi então analisado de acordo com estes padrões 

estabelecidos.  
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4.3.2 Análise quantitativa da expressão das proteínas hMLH1 e hMSH6 

 

 

 Para a análise quantitativa da positividade para as proteínas hMLH1 e hMSH6 

foram consideradas como positivas apenas as células que apresentaram marcação 

de coloração acastanhada no núcleo, sem levar em conta a diferença de intensidade 

da cor. 

 As lâminas foram observadas em microscópio de luz com aumento final de 

400x, sob um foco fixo e com clareza de campo. As imagens obtidas foram 

transferidas para um monitor de TV acoplado a um sistema computadorizado, que 

permitiu a individualização do campo através da utilização do software Imagelab-

Softium desenvolvido no Laboratório de Informática Dedicado à Odontologia (LIDO), 

do Departamento de Estomatologia da FOUSP. 

 O sistema computadorizado utilizado consistiu de um processador Pentium 

200MHZ com placa de aquisição de imagem. As imagens do campo foram obtidas 

em um microscópio de luz LABORLUX-LEITZ, acoplado a um sistema de câmera 

JVC, modelo TK 870U e transferidas para um monitor de TV MULTISYNC M700. 

 Após a transferência de imagem para o monitor, foi realizada a contagem 

manual das células positivamente marcadas para as proteínas hMLH1 e hMSH6. Os 

campos analisados foram selecionados na região do tecido que 

histopatologicamente apresentava-se mais característica da lesão estudada. No 

caso do EN, os campos foram selecionados aleatoriamente. A contagem foi 

estabelecida em positiva para as células que apresentavam a marcação e negativa 

para as células que não apresentavam coloração acastanhada. Um total de pelo 

menos 500 células foi contado em cada caso. 
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 Com a finalidade de se fazer a análise estatística, a expressão 

imunoistoquímica foi considerada em relação ao percentual absoluto de células 

positivas para o antígeno das proteínas hMLH1 e hMSH6. 

 

 

4.4 Análise estatística 

 

 

 Para a elaboração da análise estatística qualitativa foram comparados entre 

si, para cada anticorpo isoladamente, dados sobre a intensidade de marcação, 

padrão de distribuição tecidual das proteínas e, para as QA, diferentes graus de 

atipia. Em paralelo, a expressão dos dois anticorpos também foi comparada, a partir 

das características gerais de expressão de hMLH1 e hMSH6 nas mesmas lesões. 

 Já para a elaboração da análise estatística quantitativa foi avaliada a 

quantidade de células positivamente marcadas em amostras de no mínimo 500 

células, selecionadas a partir de campos representativos da lesão em questão. Para 

tal, os casos foram divididos em seis grupos, sendo eles: 

 

• CEL: carcinomas epidermóides de lábio; 

• QA-D: QA com grau discreto de atipia epitelial; 

• QA-M: QA com grau moderado de atipia epitelial; 

• QA-I: QA com grau intenso de atipia epitelial; 

• QA unificadas: grupo com todas as QA, sem distinção pelo grau de atipia; 

• EN: amostras de epitélio normal da região de vermelhão do lábio. 
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 Cada um dos grupos, CEL, QA-D, QA-M, QA-I e QA unificadas, foram 

agrupados de dois em dois e analisados através do teste estatístico t de Student.  

 Já para a comparação com os casos de EN foi utilizado o teste de Mann-

Whitney. A quantidade de casos neste grupo se mostrou muito reduzida para poder 

ser submetida à análise estatística. Desta forma, lançou-se mão de um outro teste, 

que permitisse aumentar a quantidade de amostras do grupo EN através de 

simulações do próprio programa de estatística. Tal manobra se justifica a partir da 

impossibilidade de se obter uma quantidade razoável de amostras de tecido humano 

saudável.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Análise morfológica e grau de atipia 

 

 

5.1.1 Queilite actínica 

 

 

 Os cortes histológicos corados pela hematoxilina-eosina, examinados sob o 

microscópio de luz, revelaram que as queilites actínicas (QA) caracterizavam-se por 

um revestimento epitelial pavimentoso estratificado hiperqueratinizado que, por 

vezes, intercalava-se com focos de hiperparaqueratinização. Em algumas amostras 

podia ser observada hipergranulose, bem como áreas de acantose ou, 

principalmente, de atrofia. Em alguns casos foi observada hiperplasia melanocítica. 

A lâmina própria era representada por uma pequena faixa de tecido conjuntivo 

denso bem vascularizado, separando extensa área de material amorfo basofílico, 

que foi interpretado como elastose solar. Infiltrado inflamatório do tipo mononuclear e 

numerosos vasos sanguíneos, por vezes tortuosos, também estavam presentes. 

Muitas vezes a faixa de tecido conjuntivo não era encontrada separando o tecido 

epitelial da área de elastose solar. 

 O exame do revestimento epitelial das lesões permitiu observar os parâmetros 

histológicos definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para diagnóstico 

de atipia epitelial, estabelecendo-se a graduação histológica conforme padronizado 

(BARNES et al., 2005). 



 

 

47 

 Os 30 casos selecionados para este estudo eram representados por dez 

casos com atipia epitelial discreta (QA-D), dez com atipia moderada (QA-M) e dez 

com atipia intensa (QA-I). Dentre os parâmetros histológicos mais comumente 

observados, destacaram-se: perda de polarização das células do estrato basal, 

projeções epiteliais em gota e hiperplasia de células do estrato basal. Outras 

alterações observadas foram: perda de estratificação, hipercromatismo nuclear e 

raras figuras de mitose. 

 

 

5.1.2 Carcinoma epidermóide de lábio 

 

 

 As lâminas coradas com hematoxilina-eosina referentes aos dez casos de 

carcinoma epidermóide de lábio (CEL) caracterizavam-se pela infiltração da lâmina 

própria por células epiteliais neoplásicas, arranjadas em cordões e ilhotas, que por 

vezes apresentavam-se em continuidade com o epitélio de revestimento. As células 

neoplásicas eram poliédricas grandes, com citoplasma abundante, núcleos grandes 

e claros de formato oval ou arredondado e exibindo nucléolos centrais. As alterações 

típicas da neoplasia mais evidentes eram pleomorfismo em graus variados, aumento 

da proporção núcleo/citoplasma, hipercromatismo nuclear e evidenciação nucleolar. 

As mitoses estavam aumentadas e eram, com frequência, atípicas. Muitas vezes era 

possível notar-se, no interior das ilhotas neoplásicas, a formação de pérolas 

córneas. 

 A lâmina própria era constituída por tecido conjuntivo denso apresentando 

infiltrado inflamatório caracteristicamente mononuclear. A quantidade de células 
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inflamatórias variou dentre os casos mas foi, de maneira geral, abundante. A 

degeneração basofílica do colágeno e das fibras elásticas pode ser evidenciada em 

todos os casos estudados, demonstrando a ação da radiação solar sobre esses 

tecidos. 

 Não foram realizadas graduações histológicas que revelassem o grau de 

malignidade das amostras de CEL utilizadas neste estudo.  

 

 

5.1.3 Epitélio normal 

 

 

 Os cortes de epitélio de vermelhão de lábio normal (EN) caracterizavam-se 

por lâmina própria composta por tecido conjuntivo denso, recoberta por epitélio 

pavimentoso estratificado ortoqueratinizado. As amostras de EN não mostraram 

qualquer evidência de elastose solar, atipia epitelial, ou qualquer outra alteração de 

seus padrões de normalidade.  

 

 

5.2 Análise qualitativa das reações imunoistoquímicas 

 

 

5.2.1 Análise qualitativa para hMLH1 

 

 

 A expressão da proteína hMLH1 se mostrou bastante variada nos casos 

estudados. Todas as 40 lesões tiveram células positivas para a proteína, assim 
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como os dois casos de epitélio normal (EN). A expressão foi exclusivamente nuclear, 

com distribuição tecidual variada, podendo ser na camada basal predominantemente 

ou mesmo difusa, atingindo as camadas mais superficiais do epitélio. 

 A intensidade da marcação variou, sendo que 17 casos foram classificados 

como tendo expressão fraca, dez como média e 15 como forte. Tais dados podem 

ser observados no Quadro 5.1. 
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Lesão Caso  Atipia Intensidade  DistribuiçãoTecidual 

QA 1 Discreta Forte Basal 
  2 Discreta Forte Difuso 
  3 Discreta Fraco Basal 
  4 Discreta Forte Basal 
  5 Discreta Fraco Basal 
  6 Discreta Fraco Difuso 
  7 Discreta Médio Difuso 
  8 Discreta Fraco Difuso 
  9 Discreta Médio Basal 
  10 Discreta Fraco Difuso 
  11 Moderada Forte Difuso 
  12 Moderada Forte Difuso 
  13 Moderada Médio Difuso 
  14 Moderada Médio Difuso 
  15 Moderada Fraco Difuso 
  16 Moderada Fraco Difuso 
  17 Moderada Fraco Difuso 
  18 Moderada Fraco Difuso 
  19 Moderada Fraco Difuso, mais forte na basal 
  20 Moderada Médio Difuso 
  21 Intensa Forte Difuso 
  22 Intensa Forte Difuso 
  23 Intensa Fraco Difuso 
  24 Intensa Forte Basal 
  25 Intensa Forte Difuso 
  26 Intensa Forte Basal 
  27 Intensa Fraco Difuso 
  28 Intensa Fraco Difuso 
  29 Intensa Fraco Difuso 
  30 Intensa Fraco Difuso 

CEL 1   Forte Difuso, mais forte na basal 
  2  Médio Difuso 

3  Forte Difuso, mais forte na basal 
  4  Médio Difuso 
  5  Médio Difuso 
  6  Forte Difuso 
  7  Médio Difuso 
  8  Fraco Difuso 
  9  Médio Difuso 
  10  Forte Difuso 

EN  1   Fraco Difuso, mais forte na basal 
  2   Forte Basal 

QA: queilite actínica 
CEL: carcinoma epidermóide de lábio 
EN: epitélio normal  
 
Quadro 5.1 – Marcação imunoistoquímica para a proteína hMLH1: 
características de intensidade e distribuição tecidual da marcação 
na QA, no CEL e no EN 
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 A expressão difusa foi mais prevalente que as demais, sendo que todos os 

casos de CEL apresentaram marcação difusa pelo epitélio para hMLH1. Nos casos 

de QA pode ser observado que as amostras com o menor grau de atipia tiveram 

marcação concentrada na camada basal em 50% dos casos. De acordo com dados 

estatísticos obtidos através do teste de Meta-Análise (Várias Proporções), a 

marcação é mais basal na QA-D quando comparada com os demais grupos e este 

resultado é estatisticamente significante (p< 0.05).  

 No caso do CEL, a grande maioria das amostras (90%) apresentou marcação 

de intensidade média ou forte. Com relação à QA, não houve relação entre a 

intensidade de marcação e os diferentes graus de atipias (p>0.05,). 

 

 

5.2.2 Análise qualitativa para hMSH6 

 

 

 Assim como em hMLH1, a expressão de hMSH6 também se mostrou bastante 

variada, com a diferença de que no caso de hMSH6 os dois casos de EN foram 

negativos para a expressão da proteína. A marcação também se concentrou 

exclusivamente no núcleo das células, com distribuição tecidual variando entre 

localizada na camada basal e difusa por todo o tecido.  

 A intensidade da marcação variou, sendo que dos 40 casos com células 

positivamente marcadas, 19 foram classificados como tendo expressão fraca, seis 

como média e 15 como forte. Tais dados podem ser observados no Quadro 5.2. 
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Lesão Caso  Atipia Intensidade  DistribuiçãoTecidual 

QA 1 Discreta Forte Difuso, mais forte na basal 
  2 Discreta Médio Basal 
  3 Discreta Forte Difuso, mais forte na Basal 
  4 Discreta Forte Basal 
  5 Discreta Médio Difuso, mais forte na Basal 
  6 Discreta Fraco Difuso, mais forte na Basal 
  7 Discreta Fraco Difuso, mais forte na Basal 
  8 Discreta Forte Difuso 
  9 Discreta Forte Difuso, mais forte na Basal 
  10 Discreta Fraco Difuso 
  11 Moderada Fraco Difuso 
  12 Moderada Forte Difuso, mais forte na Basal 
  13 Moderada Forte Basal 
  14 Moderada Forte Difuso, mais forte na basal 
  15 Moderada Fraco Difuso 
  16 Moderada Fraco Basal 
  17 Moderada Fraco Basal 
  18 Moderada Médio Basal 
  19 Moderada Fraco Difuso 
  20 Moderada Forte Basal 
  21 Intensa Médio Difuso, mais forte na basal 
  22 Intensa Fraco Difuso 
  23 Intensa Médio Difuso, mais forte na basal 
  24 Intensa Fraco Difuso 
  25 Intensa Forte Difuso, mais forte na Basal 
  26 Intensa Forte Basal 
  27 Intensa Fraco Difuso 
  28 Intensa Fraco Difuso 
  29 Intensa Fraco Difuso 
  30 Intensa Médio Basal 

CEL 1   Fraco Difuso 
  2  Fraco Difuso 

3  Forte Basal 
  4  Forte Difuso 
  5  Forte Difuso 
  6  Fraco Difuso 
  7  Fraco Difuso 
  8  Fraco Difuso 
  9  Fraco Difuso 
  10  Forte Difuso 

EN  1 

  2 
Todos negativos para MSH6 

QA: queilite actínica 
CEL: carcinoma epidermóide de lábio 
EN: epitélio normal  
 
Quadro 5.2 - Marcação imunoistoquímica para a proteína hMSH6: 
características de intensidade e distribuição tecidual da marcação 
na QA, no CEL e no EN 
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Embora não tenha havido diferença estatisticamente significante entre a 

marcação basal e a difusa na comparação entre os diferentes graus de atipias da 

QA para hMSH6 através do teste de Meta-Análise (Várias Proporções, p>0.05), de 

uma maneira geral, a concentração dessa proteína nas QA se mostrou um pouco 

mais evidente na camada basal do epitélio. Em 11 dos 30 casos, embora a 

distribuição tenha sido difusa, houve uma maior concentração da proteína na 

camada basal do epitélio. No caso do CEL, 90% das amostras estudadas 

apresentaram marcação difusa para hMSH6. 

 Ao se comparar a intensidade da marcação com o grau de atipia das QA, 

pode-se perceber que 80% das lesões com forte intensidade de marcação 

apresentam grau de atipia que varia de moderado a discreto, enquanto 77% das 

com marcação fraca apresentam atipias de moderada a intensa. Apesar do caráter 

relevante destas informações, na avaliação de tais dados não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes, ou seja, assim como para hMLH1, não 

houve relação entre a intensidade de marcação e os diferentes grupos de atipias da 

QA (Meta-Análise: Várias Proporções, p>0,05). No caso do CEL, 40% apresentaram 

marcação forte, enquanto 60% tiveram marcação fraca para a proteína hMSH6. 

 Na comparação entre o padrão de distribuição tecidual das proteínas e a 

intensidade da marcação nos dois anticorpos não houve relação estatisticamente 

significante (Meta Análise: Risco Relativo, p> 0.05). 

 Na Figura 5.1 podem ser observadas as características da marcação 

imunoistoquímica para as proteínas hMLH1 e hMSH6 em alguns dos casos 

estudados. 
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5.3 Análise quantitativa das reações imunoistoquímicas 

 

 

 A partir dos dados obtidos pela análise quantitativa da expressão das 

proteínas hMLH1 e hMSH6 foi feita uma comparação direta da quantidade de 

células marcadas nas diferentes lesões e, dentre as QA, entre os diferentes graus de 

atipia. Os dados sobre as porcentagens de células marcadas positivamente para a 

proteína hMLH1 em todas as lesões estudadas podem ser analisados no Gráfico 5.1 

e no Gráfico 5.2. 

 

 

 
CEL: carcinoma epidermóide de lábio 
QA-D:queilite actínica com atipia discreta 
QA-M: queilite actínica com atipia moderada 
QA-I: queilite actínica com atipia intensa 
*: desvio-padrão 
 
Gráfico 5.1 - hMLH1: representação da 

porcentagem de células 
positivas nos grupos CEL, QA-
D, QA-M e QA-I  
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CEL: carcinoma epidermóide de lábio 
QA: queilite actínica  
*: desvio-padrão 
 
Gráfico 5.2 – hMLH1: representação da 

porcentagem de células 
positivas nos grupos CEL e 
QA  

 

 

 Os dados sobre as porcentagens de células marcadas positivamente para a 

proteína hMSH6 podem ser analisados no Gráfico 5.3 e no Gráfico 5.4. 

 

 

CEL: carcinoma epidermóide de lábio 
QA-D: queilite actínica com atipia discreta 
QA-M: queilite actínica com atipia moderada 
QA-I: queilite actínica com atipia intensa 
*: desvio-padrão  
 
Gráfico 5.3 – hMSH6: representação da 

porcentagem de células 
positivas nos grupos CEL, 
QA-D, QA-M e QA-I  
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CEL: carcinoma epidermóide de lábio 
QA: queilite actínica  
*: desvio-padrão  
 
Gráfico 5.4 – hMSH6: representação da 

porcentagem de células 
positivas nos grupos CEL e QA 

 

 

5.3.1 Análise quantitativa para hMLH1 

 

 

 As análises estatísticas para hMLH1 foram baseadas na quantidade de 

células positivamente marcadas sobre um total mínimo de 500 células. Os valores 

encontrados para todos os casos estudados estão expressos na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 – hMLH1: porcentagem de células marcadas positivamente 

Lesão Caso  Atipia 
No de Células 

Positivas  Total % 

QA 1 Discreta 203 541 37,5 

 2 Discreta 287 531 54 

 3 Discreta 234 539 43,4 

 4 Discreta 259 507 51 

 5 Discreta 86 545 15,7 

 6 Discreta 151 524 28,8 

 7 Discreta 188 521 36 

 8 Discreta 180 508 35,4 

 9 Discreta 226 546 41,3 

 10 Discreta 142 505 28,1 

 11 Moderada 268 504 57,1 

 12 Moderada 335 507 66 

 13 Moderada 340 579 58,7 

 14 Moderada 237 532 44,5 

 15 Moderada 239 523 45,6 

 16 Moderada 174 687 25,3 

 17 Moderada 38 501 7,5 

 18 Moderada 222 645 34,4 

 19 Moderada 52 569 9,1 

 20 Moderada 288 515 55,9 

 21 Intensa 478 508 94 

 22 Intensa 124 528 23,4 

 23 Intensa 164 534 30,7 

 24 Intensa 227 564 40,2 

 25 Intensa 279 521 53,5 

 26 Intensa 218 513 42,9 

 27 Intensa 52 516 10 

 28 Intensa 200 588 34 

 29 Intensa 191 513 37,2 

 30 Intensa 127 535 23,7 

CEL 1   245 625 39,2 

 2  148 620 23,8 

3  278 502 55,3 

 4  37 526 7 

 5  96 502 19,1 

 6  87 501 17,3 

 7  205 515 39,8 

 8  82 541 15,1 

 9  146 546 26,7 

 10  85 503 16,8 

EN 1   207 511 40,5 

  2   203 548 37 

QA: queilite actínica 
CEL: carcinoma epidermóide de lábio 
EN: epitélio normal 
No: número 
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 A porcentagem de células positivas variou de 7 a 94% das células, sendo que 

para a QA-D os valores variaram entre 15,7 e 54%, para QA-M entre 7,5 e 66%, 

para a QA-I entre 10 e 94%. Para o grupo CEL, as porcentagens variaram entre 7 e 

55,3% das células positivas. 

 O Gráfico 5.5 ilustra a dispersão das lesões de acordo com a porcentagem de 

células positivas para o anticorpo anti-hMLH1. 

 

 

EN: epitélio normal 
QA-D: queilite actínica com atipia discreta 
CEL: carcinoma epidermóide de lábio 
cada representa a porcentagem de células 
positivas de um caso específico  
 
Gráfico 5.5 – hMLH1: representação da 

porcentagem de células 
positivas nos grupos EN, QA-D 
e CEL  

 

 

 A partir das análises estatís ticas realizadas nos casos submetidos à reação 

imunoistoquímica para evidenciação de hMLH1 pode-se observar que: 

 

• no que se refere à quantidade de células positivas, houve diferença 

estatisticamente significante entre o CEL e a QA-D (teste t de Student, p< 0.05), 

sendo que o  CEL mostrou-se menos marcado; 
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• no que se refere à quantidade de células positivas, houve diferença estatística 

entre o CEL e o grupo com todas as QA sem distinção pelo grau de atipia (QA 

unificadas) (teste t de Student, p< 0.05), sendo que o CEL se mostrou menos 

marcado; 

• também com relação à quantidade de células positivas, houve diferença 

estatisticamente significante entre o CEL e o EN (teste de Mann-Whitney, 

p<0.05); 

• não houve diferença estatisticamente significante entre os demais grupos, 

(teste t de Student, p > 0.05). 

 

 

5.3.2 Análise quantitativa para hMSH6 

 

 

 Assim como em hMLH1, as análises estatísticas para hMSH6 foram também 

baseadas na quantidade de células positivamente marcadas sobre o total 

aproximado de 500 células. 

 Os valores encontrados para todos os casos estudados estão expressos na  

Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 – hMSH6: porcentagem de células marcadas positivamente 

Lesão Caso  Atipia 
No de Células 

Positivas  Total % 

QA 1 Discreta 277 512 54,1 

 2 Discreta 184 502 36,6 

 3 Discreta 355 560 63,6 

 4 Discreta 250 500 50 

 5 Discreta 161 506 31,8 

 6 Discreta 128 542 23,6 

 7 Discreta 185 552 33,5 

 8 Discreta 325 587 55,3 

 9 Discreta 371 560 66,2 

 10 Discreta 87 509 17 

 11 Moderada 144 528 27,2 

 12 Moderada 198 559 35,4 

 13 Moderada 182 531 34,2 

 14 Moderada 258 534 48,3 

 15 Moderada 128 503 25,4 

 16 Moderada 60 505 11,8 

 17 Moderada 86 517 16,6 

 18 Moderada 119 539 22 

 19 Moderada 154 524 29,3 

 20 Moderada 236 515 45,8 

 21 Intensa 217 507 42,8 

 22 Intensa 49 519 9,4 

 23 Intensa 191 657 29 

 24 Intensa 36 536 6,7 

 25 Intensa 285 522 54,5 

 26 Intensa 273 520 52,5 

 27 Intensa 30 508 5,9 

 28 Intensa 187 500 37,4 

 29 Intensa 130 550 23,6 

 30 Intensa 276 511 37,4 

CEL 1   50 598 23,6 

 2  98 519 54 

3  212 503 42,1 

 4  88 516 17 

 5  142 501 28,3 

 6  68 531 12,8 

 7  111 560 19,8 

 8  97 519 18,6 

 9  20 511 3,9 

 10  296 584 50,6 

EN 1   

  2   
Todos negativos para MSH6 

QA: queilite actínica 
CEL: carcinoma epidermóide de lábio 
EN: epitélio normal 
No:número 
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 A porcentagem de células positivas nos grupos de estudo variou ente 3,9 e 

66,2% das células. Para cada um dos grupos as maiores e menores porcentagens 

foram: QA-D de 17 a 66,2%; QA-M de 11,8 a 48,3%; QA-I de 5,9 a 54,5%; CEL de 

3,9 a 54% das células positivas. 

 O Gráfico 5.6 ilustra a dispersão das lesões de acordo com a porcentagem de 

células positivamente marcadas. 

 

 

QA-D: queilite actínica com atipia discreta 
CEL: carcinoma epidermóide de lábio 
cada representa a porcentagem de células 
positivas de um caso específico  
 
Gráfico 5.6 – hMSH6: representação da 

porcentagem de células 
positivas nos grupos QA-D e 
CEL  

 

 

 

 A partir das análises estatísticas realizadas nos casos submetidos à reação 

imunoistoquímica para evidenciação da proteína  hMSH6 pode-se concluir que: 
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• houve diferença estatística entre o CEL e a QA-D (teste t de Student, p< 0.05); 

• não houve diferença estatisticamente significante entre o CEL e QA unificadas 

(teste t de Student, p< 0.05); 

• não houve diferença estatística entre os demais grupos (teste t de Student, p > 

0.05).  

 

 Considerando-se que não houve marcação no EN, não foram realizados 

testes estatísticos, uma vez que não haveriam valores para serem comparados. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O reparo do mau pareamento (RMP) é um sistema que identifica e corrige 

bases pareadas erroneamente  durante a síntese de DNA (ESHLEMAN; 

MARKOWITZ, 1996). Desta forma, previne defeitos nas recombinações entre 

sequências de DNA, podendo participar na prevenção de alguns tipos de rearranjos 

gênicos específicos (YANG et al., 2004). Além disto, também está envolvido na 

resposta a outros danos causados por agentes endógenos e exógenos (YOUNG et 

al., 2003b). 

Defeitos nos genes de RMP do DNA são um evento precoce na 

carcinogênese (CHRISTIANS; NEWCOMB; LOEB; 1995). Já foi sugerida a 

participação do sistema de RMP na proteção contra as agressões das radiações 

ultravioletas (UV) do Sol (HUSSEIN, 2005; MEIRA et al., 2002; YOSHINO et al., 

2002). 

A fotocarcinogênese é um evento de caráter neoplásico desencadeado por 

mutações genéticas causadas pela radiação UV do sol. Embora não atue 

diretamente sobre a eliminação de fotoprodutos, o sistema participa ativamente 

desta remoção (MAZUREK; BERARDINI; FISHEL, 2002). O RMP do DNA impede a 

perpetuação de polimorfismos em genes diretamente relacionados ao 

desenvolvimento de carcinomas de pele, através da correção de bases mal 

pareadas (HUSSEIN, 2005; NI; MARSISCHKY; KOLODNER, 1999). Defeitos no 

sistema de RMP estão relacionados com lesões malignas resultantes da exposição 

solar prolongada como, por exemplo, os carcinomas epidermóides de pele.  
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Acredita-se que todo carcinoma epidermóide de lábio (CEL) seja precedido 

por uma queilite actínica (QA). A proposta deste trabalho foi estudar duas proteínas 

do sistema de RMP do DNA, hMLH1 e hMSH6, em casos de QA e CEL. Para tal 

foram analisados, em 30 QA, dez CEL e duas amostras de epitélio labial normal 

(EN), aspectos da expressão destas proteínas, como positividade, intensidade de 

marcação, localização das proteínas no epitélio, além da porcentagem de células 

positivamente marcadas para as proteínas. 

Todas as lesões avaliadas foram positivas para a marcação imunoistoquímica 

das proteínas hMLH1 e hMSH6. No que concerne à análise da porcentagem de 

células positivas, é interessante ressaltar que na Literatura são encontrados muitos 

trabalhos nos quais é avaliada apenas a presença ou ausência de células marcadas, 

sem que estas sejam quantificadas. Considerando a importância dos dados 

quantitativos para melhor se discorrer sobre o comportamento das proteínas, pode-

se perceber que a extensão da análise neste sentido foi de fundamental importância 

para este trabalho. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre a 

porcentagem de células positivas para hMLH1 e hMSH6 em QA com grau discreto 

de atipia epitelial (QA-D) quando comparadas ao CEL. Estes achados sugerem que 

na carcinogênese relacionada à radiação solar em lábio, a evolução do processo, ou 

seja, a passagem do estágio de QA para o de carcinoma epidermóide, ocorre uma 

diminuição na presença das proteínas estudadas. É importante ressaltar que essas 

diferenças mostraram-se bastante sutis, o que explica o fato de a comparação entre 

as porcentagens das marcações das QA com grau moderado de atipia epitelial (QA-

M) e a QA-D não ser estatisticamente significante. Já é sabido que a transcrição 

protéica de hMLH1 e hMSH6 se reduz por fatores associados diretamente aos genes 
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ou por fatores epigenéticos, como a hipermetilação de sua região promotora 

(HUSSEIN et al., 2001). 

Um outro fator a ser considerado refere-se à dificuldade em se graduar 

histologicamente as atipias presentes nos casos de QA de maneira objetiva, 

principalmente em grupos intermediários como a QA-M. Deve-se lembrar que sua 

determinação pode ser diretamente influenciada pela região do corte escolhida para 

análise ou mesmo por critérios próprios do observador.  

Alguns trabalhos relacionam a queda na expressão de proteínas do sistema 

de RMP do DNA com o agravamento da indiferenciação celular das lesões 

estudadas. É o caso de lesões em endométrio (ORBO et al., 2003), em pele 

(HUSSEIN et al., 2001) e em estômago (KITAJIMA et al., 2003). Sugeriu-se, 

portanto, que as proteínas de RMP do DNA estejam intimamente relacionadas com a 

progressão da malignidade e o agravamento do grau de atipias destas neoplasias, 

além de poderem constituir um importante grupo de marcadores de prognóstico para 

estas (KITAJIMA et al., 2003). Porém, isso não pode ser considerado um padrão, 

uma vez que existem relatos que comprovam um comportamento oposto quando o 

mesmo estudo é feito em outros tipos de lesões, como neoplasias de astrócitos 

(SRIVASTAVA et al., 2004) e neoplasias de glândulas salivares (CASTRILLI et al., 

2002). Há casos, inclusive, em que a expressão destas proteínas não mostra 

qualquer tipo de alteração relacionada ao agravamento do grau de malignidade 

histopatológica (CASTRILLI et al., 2001; HANDRA-LUCA et al., 2004; PARC et al., 

2000; PONTES et al., 2005). Algumas lesões com alto grau de atipia apresentam 

expressão normal das proteínas, o que pode estar relacionado ao fato destas serem 

expressas, mas estarem inativadas por algum motivo (HUSSEIN et al., 2001). 
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Outros estudos presentes na Literatura têm comprovado a ausência ou 

redução da expressão das prote ínas de RMP do DNA em neoplasias como 

carcinomas epidermóides de cabeça e pescoço (NUNN et al., 2003) e carcinomas 

colorretais (MARCUS et al., 1999). A redução na expressão da proteína hMLH1 se 

mostra intimamente relacionada à alta instabilidade de microssatélites (IM) em 

lesões presentes em portadores da síndrome do carcinoma colorretal hereditário não 

relacionado à polipose intestinal (HNPCC, do inglês hereditary nonpolyposis colon 

cancer) (LAWES et al., 2005) e é atribuída à mutações, deleções ou hipermetilações 

no alelo nativo, que resultam em deficiências no sistema de RMP (MARCUS et al., 

1999). Tamanha é a relevância desta relação que a alta IM em carcinomas 

colorretais tem sido considerada um forte indicativo de predisposição hereditária 

para o desenvolvimento destas lesões, de forma que pode ser utilizada como um 

indicador de que o paciente seja portador da síndrome HNPCC (STORMORKEN et 

al., 2005). A partir disto, um estudo sobre a presença ou não de IM nas lesões 

estudadas aparenta ser de grande valia para um maior entendimento do 

funcionamento do sistema de RMP do DNA em QA e CEL. 

A relação da diminuição da expressão protéica com um alto grau de IM não 

necessariamente se repete em lesões não associadas à síndrome (NUNN et al., 

2003). Isto pode indicar que a diminuição na expressão da proteína esteja 

relacionada a algum outro fator que interfira diretamente na expressão desta, sem 

causar alterações em genes especificamente. No caso de redução na expressão de 

hMSH6 em HNPCC, esta tem sido associada à baixa IM (KU et al., 1999), o que 

pode indicar que esta proteína não está relacionada com o ocasionamento de IM 

nestas lesões. Podem ser encontrados trabalhos que afirmam que a queda na 

expressão da proteína hMSH6 em carcinomas de pacientes portadores da síndrome 
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HNPCC está presente em lesões atípicas, e está relacionada a um aparecimento 

mais tardio destas (LAWES et al., 2005).  

É importante discutir que as deficiências na expressão de hMLH1 e hMSH6 

nos CEL estão relacionadas à sua heterogeneidade genética na expressão dos 

genes de RMP e indicam a presença de subgrupos celulares que apresentam 

redução ou ausência de expressão das proteínas de RMP. A desestabilização do 

genoma destas células pode acarretar em seu comportamento maligno. 

Estudos prévios demonstraram que células metastáticas de melanoma com 

redução na expressão das proteínas de RMP são resistentes à quimioterapia. Esta 

resistência é explicada pela diminuição da expressão dos genes de RMP que, por 

sua vez, aumentam a taxa de mutações para os genes controladores da 

sensibilidade aos quimioterápicos (HUSSEIN et al., 2001). 

Outros achados do presente trabalho mostram que a associação de uma 

menor expressão protéica com o agravamento da indiferenciação celular da lesão 

não pode ser tomada como uma regra. A expressão da proteína hMLH1 no caso 21 

deste estudo, que é uma QA com grau intenso de atipia epitelial (QA-I), foi bastante 

abundante. Encontrou-se 94% das células positivamente marcadas, o que destoa do 

padrão encontrado para este tipo de lesão, de uma menor expressão das proteínas 

de RMP do DNA. Tais dados sugerem que a proteína, apesar de estar sendo 

expressa, pode estar inativada, conforme já foi discutido (HUSSEIN et al., 2001). 

Uma possibilidade é que, uma vez que a proteína está inativa e não corrige os 

danos, ocorre um aumento de sua síntese, com a finalidade de se suprir as funções 

que a proteína deveria desempenhar, mas não está apta devido à sua alteração. Isto 

explicaria uma maior presença da proteína no tecido, como no caso 21. 
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Um outro dado importante deste estudo foi obtido a partir dos casos de 

epitélio normal (EN) submetidos à reação de imunoistoquímica para a proteína 

hMSH6. Os dois casos analisados foram negativos para a expressão desta proteína. 

Na Literatura, vários trabalhos analisam a expressão das proteínas de RMP do DNA 

em tecidos saudáveis, sejam estes de intestino (CASTRILLI et al., 2001, 2002; 

HANDRA-LUCA et al., 2004; MARCUS et al., 1999; PARC et al., 2000; 

SRIVASTAVA et al., 2004), estômago (KITAJIMA et al., 2003; LEUNG et al., 1999), 

pele (HUSSEIN et al., 2001) ou tonsilas (NUNN et al., 2003), sendo que estes se 

mostram fortemente positivos para a marcação protéica. Em epitélio saudável de 

vermelhão de lábio a marcação também foi positiva quando testada para a proteína 

hMLH1, neste estudo, e para a proteína hMSH2 no estudo de Pontes et al. (2005). 

Portanto, pode-se concluir que a proteína hMSH6 particularmente não parece ser 

constitutiva do EN. Sua presença no tecido somente foi encontrada quando o 

sistema de RMP do DNA já havia sido solicitado, levantando a hipótese de que 

tenha uma participação menor nos processos de reparo do que as proteínas hMLH1 

ou hMSH2. Vale lembrar que, segundo a Literatura, a relação entre a expressão das 

proteínas de RMP do DNA em tecidos saudáveis e o risco de desenvolvimento de 

câncer não é válida para todos os tecidos humanos (PLEVOVÁ et al., 2005).  

Deve-se considerar que a quantidade de amostras de EN neste estudo foi 

muito reduzida. Consequentemente, podem ser pouco representativas do 

comportamento da proteína ou da lesão propriamente dita. A escassez do número 

de casos é atribuída à dificuldade em se obter uma quantidade razoável de amostras 

de tecido humano saudável. 

No que se refere à distribuição tecidual das proteínas hMLH1 e hMSH6 no 

presente estudo, todas as amostras marcadas positivamente apresentaram 
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expressão exclusivamente nuclear, fato que está em consonância com a função 

sugerida pela Literatura para estas proteínas (HALES et al., 2005; HUSSEIN et al., 

2001; NUNN et al., 2003; YANG et al., 2004). 

Quanto à distribuição tecidual das proteínas, a imunomarcação protéica para 

hMLH1 no grupo EN se mostrou mais acentuada na camada basal do epitélio, o que 

também foi observado em outros tecidos saudáveis, como pele (HUSSEIN et al., 

2001) e colón intestinal (CASTRILLI et al., 2002; MARCUS et al., 1999). Tal dado 

está de acordo com o papel exercido pelo sistema de RMP (HALES et al., 2005; 

HUSSEIN et al., 2001; NUNN et al., 2003; YANG et al., 2004), uma vez que a 

camada basal corresponde a um local de intensa proliferação celular e desta forma, 

necessita ser submetida a diversos mecanismos que impeçam a perpetuação de 

erros durante este processo, permitindo que as células mantenham íntima 

semelhança com sua origem.  

O padrão de distribuição das proteínas hMLH1 e hMSH6 nos 42 casos 

estudados não se mostrou relacionado com o grau de atipia das QA ou com sua 

progressão histológica para CEL. Porém pode ser observada uma exceção 

importante: a marcação se mostrou mais localizada na região da camada basal na 

QA-D quando comparada com os demais grupos e este resultado foi 

estatisticamente significante quando comparamos a QA-D com CEL e QA-M (p< 

0.05). Tal relação entre os dois fatores também foi encontrada em adenomas de 

colón e em neoplasias de pâncreas com diferentes graus de diferenciação celular 

(BONTE; FLÉJOU, 2003; HANDRA-LUCA et al., 2004) e pode estar relacionada com 

o fato de a QA-D apresentar maiores semelhanças com o tecido saudável. 

Embora a análise da intensidade da coloração imunoistoquímica seja  

subjetiva, inúmeros trabalhos a usam como parâmetro indicativo da quantidade de 
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proteína expressa no tecido estudado. Considerando-se este fator, foram feitas 

algumas análises estatísticas em torno destas características, com caráter ilustrativo. 

A intensidade de marcação se mostrou altamente variável, de forma que não 

pode ser relacionada às diferentes lesões nos casos de hMLH1 e nem aos 

diferentes padrões de distribuição tecidual da marcação protéica de hMLH1 e 

hMSH6. No que diz respeito à hMSH6, a maioria das lesões fortemente marcadas 

pertencia ao grupo QA-D ou QA-M. Já as lesões com marcação menos abundante 

eram em sua maioria dos grupos QA-M, QA-I ou CEL.  

Já a comparação entre o comportamento da expressão de hMLH1 e hMSH6 

fornece informações importantes, apesar de não apresentar significância estatística. 

É válido se discutir que à medida que a expressão de um dos anticorpos aumenta ou 

diminui, a expressão do outro acompanha a mesma tendência. Considerando-se que 

as duas proteínas estão envolvidas no reparo dos mesmos processos celulares é de 

se esperar que seu comportamento seja condizente. 

Em resumo, este estudo apresenta as alterações nos padrões de expressão 

das proteínas hMLH1 e hMSH6 de RMP do DNA em QA e CEL. Apesar dos 

mecanismos que determinam a redução da expressão destas proteínas não serem 

totalmente conhecidos, estas alterações parecem estar relacionadas com a 

carcinogênese do CEL. Ainda está para ser determinado se a análise da expressão 

das proteínas de RMP do DNA em CEL apresenta validade para se prever a 

resposta à quimioterapia. 

A análise imunoistoquímica dos genes de RMP representa uma nova 

ferramenta de pesquisa que pode ser aplicada em larga escala e pode apresentar 

um papel fundamental na definição do real envolvimento do sistema de RMP do 

DNA nos processos neoplásicos humanos (MARCUS et al., 1999). Porém, a análise 
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sobre a IM em QA e CEL pode fornecer dados muito ricos sobre a importância das 

alterações nos padrões de expressão destas proteínas. Portanto , é de grande 

interesse para seu maior entendimento que os estudos focados neste assunto se 

direcionem para este objetivo.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos resultados encontrados neste estudo, pode-se concluir que: 

 

 

7.1 A diminuição na expressão das proteínas hMLH1 e hMSH6 de reparo do mau 

pareamento (RMP) do DNA parece estar relacionada com a progressão do grau 

de atipia nas queilites actínicas (QA), e, consequentemente, com a 

carcinogênese em lábio (CEL); 

  

 

7.2 Apesar da proteína hMSH6 estar presente já nas primeiras alterações causadas 

pela radiação solar, seu papel parece secundário no reparo do DNA do epitélio 

do vermelhão do lábio, uma vez que está ausente no epitélio normal. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Ofício ao Comitê de Ética em Pesquisa da faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo 

 

 Comunicamos que o protocolo de pesquisa: “Estudo imunoistoquímico das 

proteínas de reparo do mau pareamento do DNA na queilite actínica” de 

responsabilidade da pesquisadora Michelly Marin Peruzetto, sob orientação da 

Profa Dra Marília Trierveiler Martins, aprovado sob o número de protocolo 187/05 

em 20 de setembro de 2005, teve seu título modificado para: “A presença das 

proteínas hMLH1 e hMSH6 do sistema de reparo de mau pareamento do DNA 

em queilites actínicas e carcinomas epidermóides de lábio”. Tal mudança se 

deu por acreditarmos que o novo título expressa de forma mais precisa o estudo 

realizado. Ressaltamos que não houve mudança no método proposto inicialmente, 

bem como não houve alteração na amostra utilizada, uma vez que o estudo de 10 

casos de carcinoma epidermóide de lábio já estava previsto no projeto apresentado 

ao CEP. 

 

 

__________________________________________ 
Michelly Marin Peruzetto 

 
 

__________________________________________ 
Profa Dra Marília Trierveiler Martins 
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