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RESUMO 

 

 

Brazão-Silva MT. Expressão gênica funcional das metalotioneínas no carcinoma 
epidermoide bucal [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2014. Versão corrigida. 
 

 

O carcinoma epidermoide bucal (CEB) é uma malignidade epitelial que causa 

grande mortalidade. As metalotioneínas (MTs) são proteínas envolvidas na 

homeostasia de metais e eventos oxidativos. Estudos de expressão proteica a 

apontaram como marcadora de prognóstico e comportamento metastático para o 

CEB. A análise da expressão gênica das mesmas tem auxiliado no entendimento 

deste papel para outros tumores, mas ainda não foi estudada no CEB. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar o perfil de expressão gênica das MTs no CEB e em 

fragmentos de mucosa oral (MOC), além de sua relação com dados clínico-

patológicos, comportamento metastático e prognóstico. Para tal, foram utilizadas 

amostras armazenadas a -80º C no Banco Nacional de Tumores do Instituto 

Nacional de Câncer, constando de 35 casos de CEB de língua e/ou assoalho bucal e 

35 MOC. Todos os fragmentos foram submetidos ao qRT-PCR com uso de TaqMan® 

para os genes: MT1A, MT1B, MT1E, MT1F, MT1G, MT1H, MT1X, MT2A, MT3 e 

MT4. A expressão dos genes MT1B e MT1H foi raramente detectada. Houve queda 

significativa de expressão dos genes MT1A, MT1X, MT3 e MT4 e aumento 

significativo de expressão de MT1F no CEB com relação à MOC. Casos de baixa 

expressão de MT1G tiveram pior prognóstico. A alta expressão de MT1X indicou 

casos não metastáticos e a alta expressão de MT3 indicou casos metastáticos. Em 

suma, foi demonstrado pela primeira vez o perfil gênico das MTs no CEB, indicando 

que a mesma pode fornecer informações sobre o prognóstico e comportamento 

metastático do CEB. 

 

 

Palavras-chave: Metalotioneínas. qRT-PCR. Carcinoma epidermoide bucal. 

Prognóstico. Metaástase.  



  

ABSTRACT 

 

 

Brazão-Silva MT. Functional gene expression of metallothioneins in oral squamous 
cell carcinoma [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2014. Versão corrigida. 
 

 

The oral squamous cell carcinoma (OSCC) is a malignancy that causes high 

mortality. Metallothioneins (MTs) are proteins involved in metal homeostasis and 

antioxidant events. Studies regarding its protein expression indicated its potential as 

marker of prognosis and metastatic behavior, also for OSCC. The analysis of its 

specific gene expression can clarify its importance in these aspects and no study has 

been done for OSCC. The aim of this work was to evaluate the profile of gene 

expression of MTs in OSCC and samples of non-neoplastic oral mucosa (OM), 

evaluating its relationship with clinic-pathologic characteristic, metastatic behavior 

and prognosis for OSCC. For this, tissue samples archived at -80º C at the National 

Bank of Tumors of the Brazilian National Institute of Cancer were collected, in a total 

of 35 cases of OSCC and 35 fragments of OM. All tissues were submitted to qRT-

PCR with TaqMan® for the genes: MT1A, MT1B, MT1E, MT1F, MT1G, MT1H, MT1X, 

MT2A, MT3 e MT4, besides the constitutive gene GAPDH. Expressions of MT1B and 

MT1H were rarely detected. There was significant loss of expression for MT1A, 

MT1X, MT3 and MT4 and gain of expression for MT1F comparing OSCC with OM. 

Cases with down-regulation of MT1G had the worst prognosis. Up-regulation of 

MT1X indicated non-metastatic cases whereas up-regulation of MT3 indicated 

metastatic ones. In conclusion, this study shows for the first time the profile of gene 

expression of MTs on OSCC indicating distinctive patterns of regulation for each, and 

giving associations with prognosis and metastatic behavior of cases. 

 

Keywords: Methallotionein. qRT-PCR. Oral squamous cell carcinoma. Prognosis. 

Metastasis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O carcinoma epidermoide bucal é frequentemente descrito dentre as dez 

neoplasias malignas mais comuns do homem. Os locais de maior ocorrência 

intrabucal são língua e assoalho bucal, porém uma distinção dentre estas 

topografias pode ser dificultada em tumores amplos. O uso crônico do tabaco é o 

fator de risco mais comum para seu desenvolvimento, com uma minoria de casos 

ocorrendo em não tabagistas. Apesar dos avanços de técnicas cirúrgicas e 

melhorias em tratamento radio e quimioterápico, não se obteve grandes mudanças 

nos índices de sobrevida nas últimas décadas. A capacidade metastática dos 

tumores representa o melhor marcador de prognóstico dos casos. Diversos estudos 

se ocupam na busca de marcadores biológicos do CEB que possam auxiliar na 

identificação precoce de agressividade tumoral e auxiliar na determinação um de 

tratamento mais específico. Marcadores de ciclo celular e proliferação, supressão 

tumoral e apoptose, angiogênese e adesão celular e degradação de matriz tem sido 

estudados, dentre eles as metalotioneínas.  

 As Metalotioneínas (MT) são proteínas ricas em cisteína associadas à 

homeostasia de metais e eventos oxidativos. Atua em diversos processos celulares, 

incluindo o funcionamento de enzimas e hormônios envolvidos na multiplicação e 

desenvolvimento celular. Existem quatro isoformas das MTs, que por sua vez são 

reguladas por pelo menos 10 genes distintos situados no cromossomo 16. Diversos 

trabalhos associam o aumento de expressão proteica das MTs a um comportamento 

mais agressivo de tumores de vários órgãos, incluindo comportamento metastático e 

queda de sobrevida. Alguns trabalhos já demonstraram este papel também para o 

carcinoma epidermoide bucal. Existem evidências de que a regulação gênica das 

isoformas das MTs está alterada em diversos processos neoplásicos e pode 

fornecer informações mais específicas sobre o papel de cada isoforma da MT no 

desenvolvimento e progressão tumoral, incluindo o comportamento metastático. O 

presente trabalho representa o primeiro estudo que faz esta avaliação no carcinoma 

epidermoide bucal, buscando interpretar se a expressão dos genes das MTs está 

associada a alguma das características clínico-patológicas do CEB que possa estar 

associada ao prognóstico, e ainda avaliar sua relação com a sobrevida dos 

pacientes.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

2.1 CARCINOMA EPIDERMOIDE BUCAL 

 

 

2.1.1 Características gerais do carcinoma epidermoide bucal 

 

 

 Câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e o de 

cavidade oral propriamente dita (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua oral e 

assoalho da boca). Mais de 90% dos cânceres de boca são diagnosticados como 

carcinomas epidermoides. O carcinoma epidermoide bucal (CEB) é definido pela 

Organização Mundial de Saúde como uma neoplasia epitelial invasiva com variados 

graus de diferenciação e propensão para metástases linfonodais precoces e 

disseminadas, ocorrendo predominantemente em adultos usuários de tabaco e 

álcool que estão na 5ª e 6ª décadas de vida (Johnson et al., 2005). Segundo o 

Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil, as estimativas de câncer oral para o 

ano de 2014 também serão válidas para o ano de 2015. Em homens, os tipos mais 

incidentes serão os cânceres de próstata, pulmão, cólon e reto, estômago e 

cavidade oral; e, nas mulheres, os de mama, cólon e reto, colo do útero, pulmão e 

glândula tireoide (Tabela 1). O câncer de boca em mulheres ocupa a décima-

segunda posição. A estimativa aponta a ocorrência de 11.280 novos casos de 

câncer de boca em homens e 4.010 em mulheres, um aumento de casos em 

homens e leve redução em mulheres comparando-se com a estimativa do ano 

anterior (2012-2013), que apontava 9.990 casos em homens e 4.180 em mulheres. 

Sem considerar os tumores da pele não melanoma, o câncer de boca está entre a 

quarta e sexta posições de tumores mais frequentes para pessoas do sexo 

masculino no Brasil e entre a nona e décima-segunda posição para pessoas do sexo 

feminino, com maiores incidências nas regiões Nordeste e Sudeste para ambos os 

sexos. Finalmente, no Brasil, o câncer de boca representa para 2014 3,7% dos 

casos em homens e 1,4% em mulheres (Estimativa 2014: incidência de câncer no 
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Brasil. 2014). Mundialmente, segundo os últimos dados chancelados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) por meio do projeto Globocan, em sua 

estimativa 2012 o câncer de lábio e cavidade bucal ocupa a décima primeira posição 

para o sexo masculino e a décima sétima para o sexo feminino, correspondendo a 

correspondendo a 2,7% e 1,5% dos cânceres, respectivamente (GLOBOCAN 2012: 

estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012). 

 Os pacientes com lesões iniciais são frequentemente assintomáticos, 

enfatizando a importância do autoexame das mucosas orais, principalmente para os 

pacientes com hábitos de tabagismo e etilismo, e do cuidadoso exame de mucosa 

oral pelo profissional cirurgião dentista. O reconhecimento de lesões conhecidas 

“potencialmente malignas”, principalmente das leucoplasias e eritroplasias, possui 

valor fundamental para a redução da mortalidade por CEB, visto que 

aproximadamente 10% destas lesões avançarão para uma transformação em CEB 

(Neville et al., 2004). O sinal clínico característico do CEB inclui uma úlcera com 

bordos elevados e endurecidos. Sintomas como dor (por vezes referida para o 

ouvido), odor fétido, dificuldades de movimentação da língua, de abertura bucal, 

dentre outros, são mais restritos às lesões avançadas (Johnson et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

 

 

 

 Com relação à localização das lesões no interior da cavidade oral, a língua tem 

sido colocada como a localização mais comum, principalmente em sua borda lateral. 

Entretanto, analisando lesões pequenas e assintomáticas, o assoalho bucal parece 

ser o local de maior acometimento, seguindo então para porção ventro-lateral de 

Tabela 2.1 - Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2014 por 
sexo, exceto pele não melanoma (FONTE: INCA, 2014) 
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língua e complexo de palato mole. Assim, supõe-se que alguns tumores linguais 

possam ter iniciado em assoalho, com crescimento predominante para a porção 

lingual. De qualquer forma, assoalho e língua são as duas regiões de maior 

incidência do CEB e devem ser avaliadas cuidadosamente em pacientes tabagistas 

e etilistas de longa data (Johnson et al., 2005). Em uma amostra de mais de 26.000 

pacientes na Flórida com CEB verificou-se que tumores linguais foram os mais 

frequentes, representando quase 35% da amostra, seguido de tumores em 

assoalho, que somaram aproximadamente 20%. Outros casos incluíram palato 

(~13%), lábio (~15%). As demais localizações anatômicas somaram 

aproximadamente 20% dos casos. O tabagismo é o fator de risco mais comum, seja 

associado ao fumo, seja mascado, como é frequente em regiões da índia. O fator de 

risco para câncer de lábio é essencialmente a exposição solar (Kolker et al., 2007).  

 No geral, a cura tem sido observada para aproximadamente 50% dos casos de 

carcinomas epidermoides de cabeça e pescoço. Aproximadamente 33% dos 

pacientes exibem lesão em estágio inicial (estágios I e II) e tem uma sobrevida de 

aproximadamente 80% em cinco anos, outros 57% são diagnosticados com doença 

local avançada (estágios III e IVB) e tem uma sobrevida de pouco mais de 50%, e, 

por fim, 35% dos pacientes são diagnosticados com doença metastática e (estágio 

IVc) tem uma sobrevida de aproximadamente 30% em cinco anos (Siegel et al., 

2013). Um pior prognóstico é reservado para pacientes com doença recorrente e/ou 

metastática depois de instituído tratamento, sendo observada uma sobrevida global 

média de 3 a 4 meses, com menos de 5% dos pacientes vivos em um ano (León et 

al., 2005). 

 O sistema de estadiamento tumoral mais frequente e universalmente aceito é o 

sistema TNM da Union Internationale Contre le Cancer (UICC) e do American 

Committee on Cancer (AJCC). Neste sistema são consideradas características 

anatômicas do quadro clínico em relação ao CEB, como a extensão do tumor 

primário (T), a presença e extensão de metástase linfonodal (N), e a presença ou 

ausência de metástase à distância (M). A tabela 2.2 demonstra os critérios utilizados 

neste sistema para CEB. Algumas combinações entre as subclassificações para os 

critérios T, N, e M foram elaboradas a partir da observação de comportamentos 

clínicos semelhantes, determinando quatro estádios para o CEB, onde o quarto 

estágio, em tese, representa a pior combinação de TNM com relação ao 

prognóstico. Quando o estadiamento é feito antes do tratamento, é referido como 
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TNM clínico, ou cTNM. Quando esta classificação é feita após exame 

histopatológico do tumor e/ou dos linfonodos regionais do material removido 

cirurgicamente, o sistema é referido como TNM patológico, ou pTNM., sendo 

principalmente importante na seleção da terapia adjuvante pós-operatória e na 

estimativa do prognóstico (Johnson et al., 2005).  

 O sistema TNM apresenta notáveis imperfeições, sendo que existem pacientes 

com CEB em estágio I que morrem rapidamente, e, inversamente, pacientes com 

estágio IV que possuem sobrevida prolongada. As imperfeições do sistema e seu 

uso como referência para a seleção do tratamento e estabelecimento de prognóstico 

pode levar a tratamentos exagerados para alguns casos e tratamentos insuficientes 

para outros. Corrobora com este pensamento o fato de que muitos pacientes que 

passam por esvaziamento cervical não apresentam metástase linfonodal confirmada 

histologicamente. De fato, a presença ou ausência de metástase linfonodal é o ponto 

mais importante na determinação da terapia cirúrgica e do prognóstico. Entretanto, 

os exames para sua detecção não são precisos ou utilizados uniformemente para 

classificar os casos. Por exemplo, um exame puramente clínico pode não ser 

suficiente para identificar uma metástase linfonodal como uma ressonância 

magnética. O exame histopatológico dos linfonodos, que seria o padrão ouro para 

diagnóstico de metástase linfonodal, também possui falhas, que variam desde a 

capacidade cirúrgica de remoção adequada de todos os linfonodos envolvidos, até a 

capacidade do patologista de identificá-los durante a manipulação do espécime 

(Takes et al., 2010). 

 Com relação ao aspecto histológico do CEB, três graus de diferenciação têm 

sido tradicionalmente categorizados. Os tumores bem diferenciados são aqueles que 

mantêm características muito semelhantes ao epitélio oral normal. Tumores 

moderadamente diferenciados são aqueles que contêm pleomorfismo nuclear e 

maior atividade mitótica, usualmente exibindo uma queratinização menor. Por último, 

tumores pobremente diferenciados são aqueles em que as células imaturas 

predominam, com numerosas mitoses, por vezes atípicas, e a queratinização 

mínima (Cardesa et al., 2005). Quando e sempre que possível, também é realizada 

uma avaliação da fronte de invasão tumoral, ou seja, da porção tumoral mais 

profunda que faz interface com o estroma aparentemente livre. Quando nesta fronte 

invasiva observa-se um padrão de crescimento expansivo, caracterizado por 

projeções tumorais largas, com margens bem definidas, um melhor prognóstico 
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geralmente é esperado. Por outro lado, uma fronte de invasão exibindo um padrão 

infiltrativo, caracterizado por ilhotas pequenas e irregulares, com pouca coesão das 

células tumorais, caracteriza um tumor mais agressivo (Cardesa et al., 2005). 

 

 
Tabela 2.2 - Características gerais adotadas no sistema TNM utilizado para estadiamento do 

carcinoma epidermoide bucal (versão adaptada de publicação do INCA, disponível em 
http://www.inca.gov.br/tratamento/tnm/) 

 

 

 

 O tratamento empregado para o CEB, na prática, tem sido elaborado a partir do 

estadiamento clínico dos casos. Basicamente, para casos iniciais, a radioterapia 

(RT) ou a cirurgia são utilizadas com objetivo de cura. Já para casos mais 

avançados, uma combinação de terapia local (cirurgia ou radioterapia) com 

quimioterapia sistêmica é amplamente utilizada. Segundo o protocolo do INCA, 

TNM - Classificação Clínica 
T - Tumor Primário 

TX O tumor primário não pode ser avaliado. 
T0 Não há evidência de tumor primário. 
Tis Carcinoma in situ  
T1, T2, T3, T4 Tamanho crescente e/ou extensão local do tumor primário 

N - Linfonodos Regionais 

NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados. 
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais. 
N1, N2, N3 Comprometimento crescente dos linfonodos regionais  
Nota: A extensão direta do tumor primário para o linfonodo é classificada como metástase linfonodal. 
Metástase em qualquer linfonodo que não seja regional é classificada como metástase à distância. 

M - Metástase à Distância 

MX A presença de metástase à distância não pode ser avaliada. 
M0 Ausência de metástase à distância  
M1 Metástase à distância 
Estadiamento: 

Estádio I: TIN0 
Estádio II: T2N0 
Estádio III: T3N0, T3N1, T2N1, T1N1 
Estádio IV: todos os outros. 
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casos de lesões linguais classificadas como T1N0M0 serão tratados cirurgicamente 

com margem de 1,0 cm de tecido aparentemente sadio, além de esvaziamento 

cervical supra-omo-hióideo em virtude do alto risco de metástases ocultas. A RT 

será utilizada em metástases linfonodais múltiplas após esvaziamento cervical 

radical. A quimioterapia associada à radioterapia é empregada nos casos mais 

avançados, quando a cirurgia não é possível 

(http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=324). Em um estudo, por exemplo, a 

cirurgia foi preconizada para casos de CEB menores que cinco cm, a cirurgia 

associada a esvaziamento cervical e braquiterapia intersticial para casos maiores 

que cinco cm. Neste centro, localizado na Espanha, a radioterapia é utilizada para 

casos metastáticos e a radioterapia associada à quimioterapia para casos onde há 

acometimento linfonodal com extravasamento capsular (Guinot et al., 2010). A 

identificação e excisão do linfonodo sentinela, ou seja, do primeiro linfonodo que 

drena a região acometida pelo tumor, tem sido estudada em vários centros de 

oncologia como uma alternativa para evitar esvaziamentos cervicais desnecessários 

e prevenir metástases ocultas para pacientes classificados como N0 (Farias et al., 

2009).  

  Finalmente, observa-se que muitos desafios ainda precisam ser vencidos para 

que se obtenham formas de tratamento menos agressivas e que proporcionem 

melhores resultados em longo prazo. Assim, os estudos sobre marcadores 

biológicos do CEB são fundamentais para o avanço desta ciência que pode trazer 

muitos benefícios para os pacientes. 

 

 

2.1.2 Fatores clínico-patológicos e moleculares relacionados ao 

comportamento biológico do CEB 

 

 

 Os aspectos clínico-patológicos do CEB, principalmente aqueles incluídos no 

sistema TNM, continuam sendo a melhor referência para discussão do 

comportamento biológico deste tumor, além de representarem a ferramenta padrão 

para determinação de tratamento e prognóstico. Com relação aos fatores 

biomoleculares, a presente revisão tem meramente o objetivo de contextualizar a 
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gama de estudos que se esforçam na busca de novas possibilidades para 

determinação de prognóstico, bem como possibilidades de alvos moleculares para 

terapias alvo-específicas. Ressalta-se, entretanto, que é praticamente impossível 

formatar uma revisão que possa contemplar com fidelidade a amplitude de 

marcadores e possibilidades que já foram testados com esta finalidade com relação 

ao CEB. 

 A idade dos pacientes parece ter algum significado neste sentido, onde 

usualmente um prognóstico reservado é dado para pacientes mais idosos. Não há 

um parâmetro nos estudos, sendo que o valor de cut-off significativo para alguns é 

45 anos de idade e para outros é 60 (O-charoenrat et al., 2003; Süslü et al., 2013). 

Aparentemente, não há diferenças claras de prognóstico entre pacientes do sexo 

masculino e feminino, embora alguns autores relatem menor sobrevida em 

mulheres, que muitas vezes pode ser atribuída a um atraso no diagnóstico pela 

demora na procura de cuidados médicos e menor aceitação ao tratamento (Lo et al., 

2003; Massano et al., 2006; O-charoenrat et al., 2003). Com relação ao hábito de 

tabagismo e etilismo, também existem informações contraditórias na literatura, 

porém alguns autores relatam pior sobrevida para os tabagistas, além de maior 

incidência de segundos primários, o que pode causar maior morbidade e assim 

impactar na sobrevida dos pacientes (Carvalho et al., 2004; Johnson et al., 2005; 

Ribeiro et al., 2000). O hábito de mascar o fumo com betel ou na forma de “quid”, 

que é uma mistura de mistura de noz de areca com tabaco e cal apagada é comum 

em algumas comunidades asiáticas e está especialmente correlacionado com 

prognóstico pior (Lo et al., 2003). As condições socioeconômicas dos pacientes 

também podem resultar em pior prognóstico visto que o conhecimento e a procura 

por cuidados médicos podem ser algumas vezes negligenciados ou de difícil acesso 

(Leite; Koifman, 1998). Outro ponto que também deve ser considerado é a presença 

de comorbidades tais como doença cardíaca congestiva, arritmia, doenças 

pulmonares, renais, dentre outras, que podem comprometer as terapêuticas 

propostas ou podem agravar-se como resultado do estresse gerado pelo CEB 

(Piccirillo et al., 2002; Ribeiro et al., 2000). 

 O estadiamento baseado no TNM tem sido intensamente atribuído como um 

sistema carregado de imperfeições. Apesar disto, é o sistema que tem maior 

potencial prognóstico e continua sendo o sistema mais aceito e mais utilizado 

mundialmente. Guerra e colaboradores relatam que a sobrevida para pacientes em 
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estágios iniciais é de 82% em cinco anos, enquanto que para casos avançados a 

sobrevida é de 49% (31). Lo e colaboradores descreveram uma sobrevida de 75%, 

65,5%, 49%, e 30% para os estágios I, II, III e IV, respectivamente (Lo et al., 2003). 

Nguyen e colaboradores (2000) encontraram sobrevida de 60% para pacientes em 

estágio I e 32% para pacientes em estágio IV, com recidivas, doença persistente ou 

segundos primários. Avaliando somente lesões de envolvimento lingual, Suslu e 

colaboradores (2013) observaram sobrevida de aproximadamente 20% em cinco 

anos para tumores T4, enquanto que tumores T1, T2 e T3 possuem sobrevida de 

aproximadamente 60%, 56% e 40%, respectivamente. A avaliação da espessura 

tumoral também tem demonstrado seu valor no que diz respeito ao risco de 

metástase linfonodal. Em um trabalho observa-se maior risco para tumores com 

mais de 5mm de espessura e em outro para tumores com mais de 8mm de 

espessura (O-charoenrat et al., 2003; Süslü et al., 2013). 

 A disseminação para linfonodos locais tem sido implicada como um dos fatores 

clínico-patológicos mais importantes na determinação do prognóstico (Johnson et 

al., 2005; Süslü et al., 2013). A metástase linfonodal oculta ocorre em cerca de 40% 

dos casos e as cadeias ganglionares sob maior risco são aquelas dos níveis I, II e III 

(O-charoenrat et al., 2003). O extravasamento capsular metastático é definido como 

uma extensão metastática que rompe os limites do linfonodo envolvido. Quando este 

evento acontece, uma queda de sobrevida entre 29% a 60% pode ser observada 

(Woolgar et al., 2003). Segundo a OMS, o mecanismo de disseminação metastática 

regional é quase sempre por embolismo tumoral (Johnson et al., 2005). Estudos 

recentes mostram que as células do CEB possuem potencial de estimular uma 

formação de nova rede linfática a partir da expressão de fatores de crescimento 

como o fator vascular de crescimento endotelial C (VEGF-C), que é responsável pelo 

estímulo linfangiogênico ao receptor três do fator (VEGFR-3). Foi demonstrado que 

a inibição de VEGF-C reduz o potencial de motilidade e invasão de células de CEB 

in vitro e a avaliação de sua expressão pode discriminar casos de CEB com 

metástase regional de casos com metástase ocorrendo após o tratamento (Bock et 

al., 2008; Warburton et al., 2007). Outros trabalhos demonstram o potencial do uso 

do fator de crescimento de hepatócito (c-Met) para identificação da linfangiogênese, 

demonstrando inclusive correlação com VEGF-C e com o acometimento metastático 

regional (Lim et al., 2012; Zhao et al., 2011). Outro marcador que tem sido 

exaustivamente avaliado em diversas neoplasias e no CEB é a podoplanina, um 
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marcador de alta afinidade para vasos linfáticos e que pode discriminar casos de 

CEB com metástase linfonodal (Huber et al., 2011; Miyahara et al., 2007). Outros 

trabalhos demonstram valor preferencial para estabelecimento do prognóstico a 

partir da determinação da densidade microvascular determinada pela avaliação da 

rede vascular com o auxílio de marcadores como o CD105, VEGF-A e VEGF-B, 

demonstrando associação com acometimento linfonodal e queda de sobrevida 

(Sousa et al., 2012; Shintani et al., 2004). Desta forma, as moléculas envolvidas na 

formação de rede linfática e/ou vascular tumoral são promissoras como marcadoras 

de comportamento metastático, sobrevida, e até mesmo para estabelecimento de 

novas terapias alvo. Porém, mais estudos ainda são necessários para avaliar os 

marcadores e suas relações em amostras maiores, pois avaliando os fatores 

isoladamente, observa-se sensibilidade e especificidade baixas para o uso geral dos 

marcadores com este propósito (Santos Almeida et al., 2013; Sousa et al., 2012). A 

terapia atual mais aplicada para o tratamento de metástase regional inclui o 

esvaziamento cervical e/ou radioterapia. 

 A avaliação de componentes intratumorais do CEB tem fornecido dados 

importantes que podem direcionar o manejo clínico do paciente. O grau histológico é 

o parâmetro histológico mais utilizado no diagnóstico, porém com valor limitado para 

prognóstico, visto que há comportamento biológico muito heterogêneo dentro de 

casos classificados dentro de um mesmo padrão de diferenciação (Leite; Koifman, 

1998; O-charoenrat et al., 2003). A presença de invasão perineural nos cortes 

histológicos pode ser indicador de tumores com propensão a metástase e curso 

clínico agressivo (Brandwein-Gensler et al., 2005; Rahima et al., 2004). Outras 

características, como a presença de margem comprometida, ausência de infiltrado 

inflamatório marginal, presença de invasão perineural e quantificação das formações 

de pérolas córneas, também demonstram certa importância para o prognóstico em 

certos estudos (Brandwein-Gensler et al., 2005; Matos et al., 2012). Porém, os 

resultados não são reproduzidos em todos os estudos, de maneira que é necessário 

criar parâmetros histológicos mais precisos e de complexidade acessível. 

 Marcadores moleculares são potencialmente úteis para a identificação do risco 

de surgimento de neoplasia, para o diagnóstico precoce de malignidade, para 

determinação do prognóstico, para predizer eficiência terapêutica, para manter 

sobrevida após a remoção do tumor primário, e para eliminação do tumor. 

Basicamente, os marcadores mais estudados para o CEB podem ser divididos em: 
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relacionados ao crescimento tumoral (proliferação e aceleração do ciclo celular); 

supressão de tumor e resposta antitumoral (resposta imune e apoptose); 

angiogênese e linfangiogênese; invasão tumoral e metástase (moléculas de adesão 

e degradação da matriz). 

 Dentre os muitos oncogênes mais estudados, destaca-se o receptor do fator de 

crescimento epidérmico (EGFR), que foi exaustivamente estudado até o 

reconhecimento dos efeitos positivos da droga que bloqueia sua função. A droga 

conhecida como cetuximab hoje pode ser utilizada como alvo terapêutico para o 

CEB autorizado pela FDA (Watters et al., 2011). Outros marcadores que codificam 

receptores de fatores de crescimento comumente alterados no CEB incluem o ErbB-

2 (HER-2 ou neu), ErbB-3 (HER-3) e ErbB-4 (HER-4). Dentre os fatores de 

transcrição envolvidos na progressão do CEB, destacam-se o c-Myc e AP-1 (um 

dímero composto por c-Jun e c-Fos), que demonstram grande relevância na 

progressão tumoral, sendo implicado em crescimento tumoral, angiogênese e 

metástase (Mees et al., 2009). Marcadores de proliferação celular também fornecem 

informações importantes sobre a progressão tumoral, como o antígeno nuclear de 

células em proliferação (PCNA), que aumenta principalmente na fase S do ciclo 

celular, e o anticorpo monoclonal Ki-67, que evidencia uma proteína presente em 

todas as fases do ciclo celular exceto G0 (Liu et al., 2003; Myoung et al., 2006). 

Outros marcadores de ciclo celular são as proteínas do complexo ciclina/cdk, que é 

complexo inexistente na fase G0 do ciclo celular e fundamental para que a célula se 

multiplique, pois clivam resíduos de tirosina e outras moléculas, como por exemplo, 

fosforilando a Rb para liberar fatores de transcrição (Harada et al., 2006; Thomson et 

al., 2006). Neste sentido, a ciclina D1 tem sido identificada como marcadora de 

progressão e comportamento metastático do CEB (Huang et al., 2012).  

 O desequilíbrio de mecanismos de indução de apoptose contribui 

substancialmente para a imortalidade das células do CEB e a progressão tumoral. 

Dentre os marcadores de controle de apoptose, destaca-se a p53, que é um dos 

marcadores moleculares mais estudados em CEB. A p53 que age como um fator de 

transcrição que controla o ciclo celular seja paralisando o ciclo em G1 a partir da 

ativação do gene p21, seja acionando a apoptose através de ligações a genes que 

codificam co-fatores como Bax e GADD45. Este último liga-se ao PCNA, um co-fator 

para ciclina D e assim inibe a transição de G1 para S do ciclo celular. A p53 também 

ativa o gene que codifica a proteína três ligante de IGF (IGF-BPtrês), que bloqueia o 
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fator de crescimento dependente de insulina e então promove apoptose. A produção 

de p53 é controlada pela indução por feedback negativo por meio de MDM-2, uma 

proteína que se liga à p53 causando sua degradação (Scully et al., 2000). A perda 

de função de p53 causa defeitos no reparo do ADN celular e prejuízo no processo 

de apoptose, causando subsequente aumento de instabilidade genética que pode 

levar ao acúmulo de mutações (Chari et al., 2009).  Uma alta expressão de p53 tem 

sido frequentemente associada a um prognóstico ruim para o CEB e a associação 

com outros fatores como ciclina D1 e EGFR associa-se com queda acentuada de 

sobrevida (Oliveira et al., 2007; Shiraki et al., 2005). 

 Moléculas de adesão celular também podem fornecer informações importantes 

sobre a progressão tumoral, principalmente com relação ao potencial invasivo e 

metastático tumoral. A família das metaloproteinases de matriz (MMPs) são 

proteínas normalmente expressas em tumores invasivos e no estroma adjacente 

(Vicente et al., 2005). Trata-se de uma família de mais de vinte endopeptidases 

associadas a zinco (zn) que são capazes de degradar todos os componentes da 

matriz extracelular. As principais MMPs estudadas em progressão tumoral de CEB 

são as MMP-2, MMP-7, MMP-9, e MMP-14 . As proteínas da família das caderinas, 

particularmente a E-caderina e a P-caderina, também representam importantes 

proteínas que estão alteradas no CEB, conferindo maior motilidade celular e 

propensão a metástase (Oliveira; Ribeiro-Silva, 2011).  

 Uma revisão de literatura realizada por Schliephake (2003) sobre os estudos 

publicados dentre o período de 1997 a 2002 revela maior potencial de marcadores 

de atividade supressora de tumor e/ou atividade antitumoral na determinação do 

prognóstico do CEB (Figura 2.1-A) (Schliephake, 2003). Oliveira e Ribeiro-Silva 

(2011) fizeram revisão semelhante sobre os utilizados em estudos com 

imunohistoquímica em CEB, publicados no período de 2005 a 2009. A partir da 

análise das tabelas deste estudo foi possível construir a figura 2.1-B, o que permite 

corroborar com a tendência observada no estudo anterior, porém também chama a 

atenção para marcadores de adesão celular e degradação de matriz. Um total de 22 

marcadores biológicos foram contabilizados nesta revisão (Oliveira; Ribeiro-Silva, 

2011). 

 Baseando-se nesta breve revisão sobre fatores clínico-patológicos e moleculares 

com potencial preditivo de comportamento biológico do CEB, é possível observar 

que muitas moléculas têm sido investigadas com o intuito de evoluir este tópico. A 
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terapêutica existente atualmente ainda é muito agressiva e gera alta morbidade aos 

pacientes. As ferramentas utilizadas para planejamento de estratégia terapêutica 

continuam restritas aos dados coletados pelo sistema TNM, com pouca evolução no 

que diz respeito aos aspectos histopatológicos e biomoleculares do CEB. Dentre as 

limitações dos marcadores, destaca-se a dificuldade de reprodutibilidade de 

resultados. Muitos estudos fornecem evidências do potencial preditivo e prognóstico 

dado pela avaliação das metalotioneínas em tumores de outros órgãos, com 

algumas evidências que apontam este potencial se estendendo para o CEB. 

Estudos com neoplasias de outros órgãos demonstram que a avaliação da 

expressão gênica destas proteínas contribui substancialmente na elucidação das 

alterações que ocorrem durante a progressão neoplásica, principalmente pelo fato 

de poder distinguir com exatidão as isoformas que participam do processo 

neoplásico, o que não é possível pelas técnicas de avaliação e quantificação 

proteica. A expressão gênica das MTs ainda não foi estudada para o CEB e pode 

ser passo importante para ratificar ou desmistificar o papel das metalotioneínas 

como marcadora de comportamento biológico do CEB. 
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 Associação significativa com prognóstico 

Ciclo celular e 
proliferação 

Supressores e apoptose  Angiogênese Adesão celular e degradação 
de matriz 

A) 

B) 

Figura 2.1 - Marcadores biológicos testados para o carcinoma epidermoide bucal e sua relevância como fator de 
prognóstico. A) Relação da classe dos marcadores levantados de estudos publicados no período de 
1997-2002 [adaptado de Schliephake, 2003]. B) Relação e classe dos marcadores utilizados em 
imunohistoquímica nos estudos publicados no período de 2005 a 2009 para o CEB revisão [adaptado 
de Oliveira e Ribeiro-Silva, 2011] 
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2.2 METALOTIONEÍNA 
 

 

2.2.1 Conceitos sobre a metalotioneína 
 

 

 As Metalotioneínas (MTs) têm sido amplamente definidas na literatura como 

proteínas ubíquas de baixo peso molecular e alto conteúdo de cisteína. Tal 

designação deve-se inicialmente à sua existência em todos os organismos do reino 

animal, além de plantas superiores, microrganismos eucarióticos, e, ainda, alguns 

procariontes. Seu peso molecular é considerado baixo, variando entre 6 a 7 

kilodaltons, e aproximadamente 20% deste é dado pelo conteúdo de enxofre e 

metais associados como Zinco (Zn), Cádmio (Cd), Mercúrio (Hg) e Cobre (Cu2+). A 

cisteína é o aminoácido mais representativo, compondo cerca de 30% dos 61-68 

aminoácidos de sua estrutura (Nordberg; Nordherg, 2009; Romero-Isart; Vasák, 

2002).  

 O termo “Metalotioneína” foi utilizado pela primeira vez em 1960, após 

isolamento por Kägi e Vallee a partir de tecido renal equino, buscando entender a 

qual proteína se ligava o Cd adquirido por exposição contaminante destes animais. 

Os autores então descreveram uma proteína de conteúdo extremamente alto de 

enxofre (4.1% g-1 de peso seco), Cd (2,9%) e Zn (0,6%), que então nomeou de 

Metalotioneína (MT) (Nordberg, 1998). Desta maneira, entende-se que a proteína foi 

batizada de Metalotioneína utilizando o sufixo “metalo” para retratar esta afinidade 

por ligações metálicas, e “tio” para retratar sua riqueza em grupos tiol (também 

designados grupos mercaptano ou grupos sulfidrila) presentes nos aminoácidos 

cisteína. A MT possui uma gama de funções nos diversos seres vivos em que são 

encontradas, funções estas, principalmente relacionadas à habilidade ligante de 

metais da proteína, que se torna relevante na homeostasia e carreamento de 

diferentes átomos metálicos. A presente revisão se restringirá aos estudos das MTs 

de mamíferos.  
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2.2.2 Estrutura proteica da Metalotioneína 
 

 

 Quatro isoformas1 proteicas foram descritas para mamíferos, denominadas 

MT1, MT2, MT3 e MT4. Embora as propriedades físico-químicas sejam 

semelhantes, existem algumas especializações de suas funções biológicas. A MT3 é 

encontrada principalmente no hipocampo, amídala e córtex (Hoey et al., 1997). Seu 

gene tem sido identificado em neurônios ricos em Zn e em astrócitos, tornando-se 

mais expresso após injúria cerebral, como já demonstrado em doenças 

degenerativas como doença de Alzheimer (Hozumi et al., 1996; Masters et al., 1994; 

Masters et al., 1994). A MT4 ainda é pouco conhecida e parece também exercer 

papel diferente de MT1 e -2 nas funções celulares. Sua presença foi descrita em 

epitélio estratificado de pele e mucosa bucal, principalmente restrita às camadas 

mais superficiais do epitélio, ao contrário das isoformas MT1 e MT2, expressas 

apenas nas camadas basal e parabasal (Quaife et al., 1994). As MTs são ubíquas, 

porém apenas MT1 e MT2 são altamente induzíveis, sendo que os eventos que 

induzem MT1 e MT2 geralmente não se refletem na indução de MT3 e MT4 (Haq et 

al., 2003). Até a presente data, as isoformas MT1 e MT2 são as mais bem 

estudadas e caracterizadas. São as que se encontram mais amplamente distribuídas 

pelos diferentes sistemas orgânicos, além de serem as mais responsivas aos 

estímulos indutores de sua expressão. Fisiologicamente está presente em maior 

quantidade no fígado, rins, pulmões, células epiteliais do timo, eritrócitos, e em 

muitas células pancreáticas exócrinas e endócrinas (Coyle et al., 2002b; Haq et al., 

2003; Miles et al., 2000; Simpkins et al., 1998). 

 As MTs, como um todo, consistem basicamente em proteínas de 61 a 68 

resíduos de aminoácidos, possuindo pequenas variações dentre elas, porém 

exibindo uma sequência principal que conserva a quantidade e posição dos resíduos 

de cisteína (Figura 2.2). Em sua porção N-terminal, as MTs são iniciadas por 

acetilmetionina (M), seguindo-se então para uma cadeia de aminoácidos 

organizados em ocorrências do tipo cisteína-x-cisteína, cisteína-x-y-cisteína, e 

cisteína-cisteína, sendo x e y outros aminoácidos, frequentemente finalizando-se 

                                                        
1 O presente trabalho utiliza números indo-arábicos para descrever as isoformas da MT, seguindo a 
nomenclatura aprovada pela HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC), e a designação oficial da base de 
dados da SwissProt  http://www.uniprot.org), MCBI (Medical Center for Biotechnology Information), e da base de 
dados da Human Genome Organization. 
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com um resíduo de Alanina (A) na sua porção C-terminal. Não são observados 

aminoácidos aromáticos, havendo um ou nenhum aminoácido de histidina (Kägi; 

Kojima, 1987). Estudos com sequenciamento de proteínas definem que a única 

diferença consistente entre as isoformas MT1 e MT2, que são as mais amplamente 

distribuídas nos tecidos, é a presença de uma única carga negativa em MT2, dada 

pela presença de um resíduo de aspartato na posição 10 ou 11 da proteína, 

enquanto frequentemente Glicina é encontrada em uma posição correspondente na 

MT1 (Hamer, 1986; Peterson et al., 1988). A MT3 possui um resíduo extra de 

Treonina na posição cinco, alteração que tem importância no seu papel biológico 

neuro-inibitório, além de uma inserção sequencial de outros seis resíduos próximos 

à porção C-terminal (Cai et al., 2006a). A MT4 compartilha um resíduo adicional de 

Glutamato na posição cinco, próximo à porção N-terminal. Até a presente data, as 

isoformas MT1 e MT2 são as mais bem estudadas e caracterizadas, representando 

a grande maioria dos estudos. São as que se encontram mais amplamente 

distribuídas pelos diferentes sistemas orgânicos, além de serem as mais responsivas 

aos estímulos indutores de sua expressão. A figura 2.2 ilustra os resíduos de 

cisteína altamente conservados dentre as diversas isoformas que conferem a 

propriedade metal-ligante das MTs. Pequenas trocas de aminoácidos também são 

evidenciadas, sendo que apenas algumas destas, descritas anteriormente, é que 

resultam em alterações funcionais.   

 Quanto à estrutura terciária, denotam-se duas porções distintas, como 

observado na figura 2.2, denominadas domínio α ou porção carboxi-terminal (C-

terminal), e domínio β ou porção N-terminal (Ngu et al., 2008; Winge; Miklossy, 

1982). No domínio α, tem-se sítio de ligação para até quatro compostos bivalentes 

como Zn2+ e Cd2+, e no domínio β podem ligar-se outros 3 átomos, totalizando 7 

átomos bivalentes (Figura 2.2). A configuração tridimensional final da MT é sempre 

dada pela interação entre seus demasiados resíduos de cisteína com os átomos 

metálicos, sendo observada maior afinidade para metais de transição do grupo Ib 

(Cu2+ e Ag) e do grupo IIb (Zn, Cd e Hg). A ligação CuMT é a forma mais comum 

após ZnMT (Haq et al., 2003; Kägi; Kojima, 1987; Romero-Isart; Vasák, 2002; Saber; 

Pişkin, 2003). Todos os resíduos de cisteína ocorrem na forma reduzida e são 

coordenados pelos íons metálicos por laços mercaptídeos, resultando nos achados 

espectroscópios característicos dos grupamentos metal-tiolatos (Romero-Isart; 

Vasák 2002).  
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 Estudos clássicos de espectroscopia relataram que os metais ligados à MT 

podem constituir até 11% do peso molecular da proteína (Nordberg; Nordherg, 

2009). A estequiometria da MT dita que até 7 metais bivalentes, ou 12 metais 

monovalentes como Cu2++, Ag+, e Hg+, podem formar complexos com a MT. (Chen 

et al., 1996; Ngu et al., 2008; Nordberg; Nordherg, 2009). Vários fatores biológicos 

influenciam a composição metálica da MT, como origem tecidual, idade e estágio de 

desenvolvimento. Por exemplo, a MT hepática pode conter principalmente Zn e 

Cu2+, enquanto a MT renal pode conter Cd, Cu2+ e Zn (Nordberg, 1998). O Zn 

parece ser o metal mais prevalente nas condições fisiológicas, seguido de Cu2+, 

Figura 2.2 - Estrutura da MT mamífera saturada por Zinco (Zn). A) Sequência de aminoácidos que compõem a 
estrutura primária das diferentes isoformas proteicas da MT. As iniciais sombreadas de rosa 
representam os resíduos altamente conservados das MTs, presentes em todas as isoformas. Os 
aminoácidos divergentes da estrutura primária da MT1 estão sublinhados em vermelho, e as 
sequencias adicionais estão sublinhadas em verde [Adaptado de Moleirinho et al., 2011]. B) Esquema 
representativo do arranjo da MT formando os domínios α e β em um exemplo saturado com Zn. Os 
radicais tiol (S) formam ligações diretas aos átomos de Zn [Adaptado de Fischer; Davie, 1998] 
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porém, uma afinidade distinta de ligações metálicas pode ser observada in vitro: 

Zn2+< Pb2+< Cd2+< Cu2+< Ag+= Hg2+= Bi3+.  Muitos destes metais são considerados 

tóxicos (exceto Zn e Cu) e podem deslocar e substituir prontamente o zinco (Coyle 

et al., 2002; Kägi; Kojima, 1987). Mesmo assim, o conteúdo de Zn nunca é nulo, 

prevalecendo pelo menos um átomo residual de Zn na proteína sob as variadas 

condições (Cherian et al., 2003; Nordberg; Nordherg, 2009). Quando todos os sítios 

disponíveis para ligações metálicas estão ocupados por Zn, apenas dois átomos 

desse metal estão disponíveis para doação rápida a outras proteínas. Estes se 

encontram ligados ao domínio β e dispostos mais superficialmente em relação à 

conformação espacial da metalotioneína (Miles et al., 2000; Romero-Isart; Vasák, 

2002). A transferência intermolecular in vitro de Zn entre a MT saturada e outras 

proteínas de Zn foi estudada, indicando ativação de apoenzimas e modulação de 

fatores de transcrição após interação com a MT, mostrando que a MT é capaz de 

transferir um íon de Zn para outras proteínas que possuem uma afinidade bem 

menor pelo íons do que a MT como um todo (Hidalgo et al., 2009). 

 A apo-MT, ou, simplesmente, tioneína (T), é a forma proteica das MTs livre de 

ligações metálicas, o que ocorre após sua transcrição. Inicialmente, pensou-se que a 

MT fosse dependente das ligações metálicas para adquirir configuração funcional e 

estabilidade, pois os estudos in vitro demonstravam que a apo-MT corresponderia a 

uma forma proteica empacotada e sem definição, muito instável, degradando-se 

rapidamente caso nenhuma ligação metálica acontecesse em curto espaço de 

tempo (Feldman et al., 1978; Klaassen et al., 1994).  Entretanto, os resultados 

destes estudos in vitro não foram compatíveis com os resultados de estudos in vivo. 

Os últimos demonstraram que a apo-MT possui estabilidade semelhante à da MT 

ligada a metais. Além disto, estes estudos demonstram que há uma presença 

constante de apo-MT e MT ligada a metais nos ambientes celulares, ambas 

coexistindo em um balanço dinâmico que é variável de acordo com as condições do 

meio, como por exemplo, com relação à disponibilidade de Zn (Duncan et al., 2006; 

Kraker et al., 1988; Petering et al., 2006; Yang et al., 2001). A literatura revela certo 

paradigma teórico sobre esta duplicidade de conceitos, sendo que mesmo em 

trabalhos mais recentes, ainda pode ser observado o conceito de instabilidade e 

curta meia-vida da apo-MT (Davis; Cousins, 2000; Nordberg; Nordherg, 2009). Com 

relação à estrutura terciária da apo-MT, foi demonstrado por Rigby e seus 

colaboradores que há um dobramento firme das cadeias peptídicas de maneira que 
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os radicais tiol ficam mais superficiais, conferindo potentes propriedades ligantes à 

apo-MT (Rigby; Stillman, 2004). Estudo recente demonstra haver espectros 

semelhantes de massa e volume em pH7 para apo-MT e MT ligada a metais, 

desmistificando que a dobragem da apo-MT é desorganizada e concluindo que a 

dobragem de ambas as formas é muito semelhante no pH neutro (Summers et al., 

2012). 

 

 

2.2.3 Regulação gênica da Metalotioneína 
 

 

 Em humanos, mais de 10 genes são responsáveis pela transcrição da MT, 

todos localizados em uma cadeia gênica de aproximadamente 82 kb no 

cromossomo 16, limitados pelos genes BBS e NUP3, orientados de centrômero para 

telômero na sequência MT4-MT3-MT2-MT1, como ilustrado na figura 2.3. Este 

número elevado de genes está principalmente relacionado a duplicações do gene 

codificante de MT1, decorrentes do processo de evolução da espécie humana, 

sendo que, em ratos, por exemplo, existe apenas um gene ativo para cada isoforma 

proteica. Assim, em humanos, MT1 é codificada por 13 genes, 8 funcionais (MT1A, 

MT1B, MT1E, MT1F, MT1G, MT1H, MT1M e MT1X) e 5 são inativos (MT1LP, 

MT1JP, MT1DP, MT1CP, MT1IP). Para as outras isoformas, há apenas um gene 

codificante ativo, a saber: MT2A (MT2B foi descrito como um pseudogene), MT3 e 

MT4 (Moleirinho et al., 2011).  

 Uma grande variedade de estímulos pode induzir a expressão de MT. Os 

estudos fornecem evidências de que as isoformas são reguladas de maneira 

independente, diferente do que ocorre em ratos, onde as isoformas MT1 e MT2 são 

reguladas de maneira coordenada (Yagle; Palmiter, 1985). Descreve-se na literatura 

que a MT3 (em níveis de proteína e ARNm) e a MT4 (em níveis de ARNm) são 

constitutivamente expressas em alguns tecidos e células, enquanto MT1 e MT2 são 

expressas em níveis basais, porém altamente induzíveis. Geralmente, os eventos 

que induzem MT1 e MT2 geralmente não refletem em indução de MT3 e MT4 (Haq 

et al., 2003). A expressão do gene MT2A parece ser predominante em tecidos 

neoplásicos, somando-se quase 50% da expressão total da MT. Por outro lado, em 
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tecidos cerebrais, há um predomínio de MT3, que soma cerca de 30% do total de 

expressão gênica (Hidalgo et al., 2009). Estas diferenças de ativação são 

indicadores das funções biológicas distintas das MTs.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo uma revisão sobre a história das MTs, Piscator foi um dos pioneiros 

em 1964 ao perceber um dos mecanismos mais eficientes de ativação da MT, que é 

a exposição a íons metálicos. O autor descobriu durante seus experimentos com 

coelhos, que quando uma dose letal de Cd era fracionada em doses menores, havia 

sobrevida dos animais. Tal evento foi acompanhado de aumento significativo de MT 

hepática (Nordberg et al., 1972; Nordberg, 1998). Desde então, foi reconhecida a 

grande importância da exposição metálica como estímulo transcricional de MTs. 

Esta potente indução por metais ocorre pela existência de múltiplas cópias na região 

promotora de elementos responsivos ao metal (MRE, do inglês metal response 

elements), que são elementos regulatórios Cis-atuantes, ou seja, estão junto aos 

genes das MTs na região promotora. Há uma variabilidade de capacidade indutora 

dentre MREs distintos, sendo que um mesmo metal estimular intensamente 

determinada isoforma da MT e não provocar nenhuma transcrição para outra 

isoforma (Miles et al., 2000). Um estudo que avaliou o mecanismo de ativação de 7 

Figura 2.3- Ilustração da família gênica da Metalotioneína no cromossomo 16q13. Há um gene único para MT2 
(em azul claro), MT3 (em rosa) e MT4 (em verde), enquanto 8 genes funcionais codificam a MT1 
(em azul escuro). Em azul escuro, com margens tracejadas observam-se os genes não funcionais ou 
pseudogenes de MT1. A direção de transcrição está indicada pela flexa. Os números descritos 
representam o tamanho das regiões dos genes em Kb [adaptado de Moleirinho et al. 2011] 
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MREs distintos no gene MT2A concluiu que estes elementos podem mediar a 

resposta a íons metálicos de maneira sinérgica porém independente. Estes 

pesquisadores fizeram um estudo com transfecção de 7 MREs do gene MT2A para 

células HeLa. Destes, apenas quatro mostraram-se ativos aos estímulos do meio de 

cultura com ZnSO4, HgCl2 e CdSO4. Os elementos denominados MREa e MREe 

mostraram maior potência de ativação da transcrição gênica do que os elementos 

MREb e MREg, enquanto que os elementos MREc, d, e f, não foram responsivos a 

nenhum dos metais (Suzuki; Koizumi, 2000).  

 Estudos utilizando extrato nuclear de células HeLa revelaram duas proteínas 

que agem como fatores de transcrição das MTs junto aos MREs, a proteína ligante 

de MRE (MREBP), que se liga especificamente às MREs do gene MT2A, e o fator 

transcricional ligante de MRE 1 (MTF-1), um fator de transcrição constitutivamente 

ativo e sensitivo ao Zn. MREBP parece ser um inibidor da transcrição, enquanto 

MTF-1 parece ser proteína importante na regulação metal-induzida das MTs (Davis; 

Cousins, 2000). Palmiter propôs que o MTF-1 constitutivamente ativo está sob 

controle de um inibidor de transcrição da MT metal-sensitivo (MTTI, do inglês 

metallothionein transcription inhibitor), que previne a interação entre MTF-1 e os 

MREs. Foi observado que o Zn seria o único responsável pela dissociação de MTTI 

do MTF-1, que então libera MTF-1 para interação com os MREs. Logo, em uma 

situação de aumento de Zn nos ambientes celulares, o MTF-1 torna-se ativo, 

estimulando a transcrição das MTs, que, por conseguinte, restaura o equilíbrio 

normal de Zn após ação quelante no metal (Palmiter, 1994). Quando as células são 

submetidas a uma carga de metais pesados, o MTF-1 transloca-se para o núcleo e 

liga-se ao MRE induzindo a transcrição (Davis; Cousins, 2000; Nordberg; Nordherg, 

2009). Entretanto, um estudo posterior demonstra uma complexidade maior de ação 

de MTF-1, onde os autores demonstram a presença do fator de transcrição IID 

(TFIID; do inglês transcription fator IID) e do mediador (MED). Neste estudo, os 

autores afirmam que o MTF-1 recruta o TFIID que então se liga ao MRE, porém 

apenas induz a transcrição após ligação de MED, formando um complexo de 

subunidades para ocorrer a ativação, levando a um controle rigoroso da transcrição 

(Marr et al., 2006). 

 Em uma visão geral, os MREs são os principais responsáveis pela iniciação 

da transcrição, porém, o mecanismo como um todo é complexo e ainda não se sabe 

quantos tipos diferentes de fatores podem se ligar e estimular os MREs. Assim, 
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observa-se que as isoformas gênicas da MT respondem de maneira distinta ao 

mesmo estímulo metálico, e que metais diferentes possuem capacidades diferentes 

de indução de cada isoforma. Por exemplo, a capacidade de indução metálica 

mostrou-se variável e metal-específica para os genes da MT em estudo clássico que 

utilizou células malignas HepG2 de origem hepática. Neste estudo, observou-se 

transcrição aumentada de MT1G e MT1F logo após a primeira hora de exposição ao 

Zn, enquanto que resultado semelhante de indução por Cd ou Cu somente foi obtido 

após duas horas de exposição. O Cd foi retratado como pior indutor de MT1G, 

enquanto que o Cu é que foi o pior indutor de MT1F. Por outro lado, após longos 

períodos (> 4 horas), a exposição ao Cu resultou no maior nível de transcritos para 

MT1G quando comparado ao obtido com indução por Zn e Cd em período 

semelhante. Para o gene MT2A observa-se um padrão de detecção relativamente 

maior desde a mensuração basal, e um padrão de resposta muito semelhante para 

indução seja por Zn, Cu ou Cd. A quantidade de máxima obtida de transcritos de 

MT2A foi cerca de 75.000-85.000 moléculas, comparado aos 12.000 de MT1G e 

4.000 de MT1F (Sadhu; Gedamu, 1988). Em outro estudo, avaliando o potencial de 

indução de Cd em células KAT5, de neoplasia maligna de tireoide, observa-se 

graficamente uma distinção entre o tempo e a expressão de cada isoforma gênica 

da MT. Um pico em resposta de MT1E foi obtido logo em 3 horas de observação. 

Entretanto, as isoformas gênicas de maior expressão começaram a responder mais 

significativamente após 24 horas, sendo que ao final de 72 horas, obtém-se alto 

padrão de indução para indução de MT1A, MT1F, MT1G, MT1H, MT1X, e MT2A, e 

quantidade relativamente insignificante de MT1B e MT1E (Liu et al., 2009). Tais 

resultados sugerem a existência de uma família de fatores de transcrição, bem como 

de inibidores de transcrição, que podem ser específicos para cada MRE de cada 

isoforma gênica. 

Um aumento de transcrição das MTs também pode ser resultante de 

situações de estresse, presença de hormônios (glucagon, glicocorticoides), AMPc, 

interleucinas 1 e 6, intérferon, e fator de necrose tumoral (Davis; Cousins, 2000). 

Muitas destas respostas serão atribuídas à presença de outros elementos nas 

regiões promotoras dos genes das MTs: elementos responsivos ao glicocorticóide 

(GRE); elementos responsivos a antioxidantes (ARE); outros elementos. Nem todos 

os genes das MTs contêm todos estes elementos. Sabe-se, por exemplo, que a 

exposição metálica é capaz de induzir todos os genes da MT, enquanto 
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glicocorticoides apenas induzem MT2A e MT1E. Um modelo complexo de 

comportamento de expressão gênica da MT foi elaborado para as condições de 

inflamação hepática (Coyle et al., 2002). Em condições como esta, interleucina I (IL-

1), fator de necrose tumoral (TNF-α) e interleucina 6 (IL-6) são comumente liberados 

por linfócitos T e macrófagos. A IL-6 e outras proteínas da fase aguda fosforilam a 

tirosina de proteínas transdutoras de sinais e ativadoras da transcrição (STATs; do 

inglês “Signal Transducer and Activator of Transcription, or Signal Transduction And 

transcription”), que interagem com regiões promotoras do gene da MT (Lee et al.,, 

1999). Os glicocorticóides também serão liberados em resposta ao estresse e às 

citocinas descritas, que estimulam o eixo pituitária/adrenal. Os glicocorticóides ligam-

se aos elementos responsivos aos glicorticóides (GREs), e o aumento de transcrição 

de MT induzido pelos mesmos pode culminar no sequestro de Zn no plasma e 

aumento de sua disponibilidade intracelular, que poderá interagir com MREs após 

liberação. As citocinas também causam expressão variável das isoformas da MT nos 

diferentes tecidos, com IL-6 e TNF-α induzindo mais MT2 do que MT1 no fígado, 

enquanto TNF-α é um forte indutor de MT1 nos pulmões e coração (Sato e 

Bremmer, 1993). Catecolaminas e glucagon induzidos pelos mediadores 

inflamatórios atacam receptores de membrana e, por meio de sistema de mensagem 

secundária agem ativando fatores nucleares trans-ativos que interagem com 

elementos controladores ainda não identificados. Espécies reativas de oxigênio 

formados durante a inflamação podem interagir com os AREs e outros elementos 

regulatórios (Coyle et al., 2002b). A figura 2.4 representa um modelo estimado da 

complexidade de ativação gênica das MTs, porém limitado ao conhecimento ainda 

restrito sobre a quantidade e especificidade dos fatores indutores. 

 Finalmente, os mecanismos de controle transcricional das MTs ainda 

merecem novas investigações para melhor entendimento do funcionamento distinto 

observado para cada uma das isoformas gênicas. Além disto, ainda existem 

evidências que apontam para mecanismos de regulação pós-transcricional da MT. 

Tais eventos foram observados a partir de discrepâncias entre a expressão gênica e 

a quantificação proteica. Por exemplo, o tratamento com Cu em ratos reduz a 

expressão renal de MT1 e MT2 ao passo que aumenta a expressão proteica das 

isoformas em conjunto. O tratamento destes animais com Cd aumenta os níveis de 

ARNm de MT1 e MT2 porém não altera os níveis de proteína, além de aumentar 

consideravelmente mais o gene MT1 do que MT2 no fígado dos animais 
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(Vasconcelos et al., 2002). A exposição de células humanas tipo HepG2 ao Zn induz 

rapidamente a expressão gênica de MT1G e MT1F, porém atinge um potencial 

máximo de indução precoce em relação ao observado após exposição ao Cd e Cu, 

seguindo então para um declínio de expressão (Sadhu; Gedamu, 1988). Desta 

forma, ainda existem muitos mistérios envolvendo os mecanismos celulares que 

regulam a expressão e funcionamento das MTs, que por sua vez representam 

proteínas extremamente versáteis e com potencial de participação em diversas 

funções celulares, como discutido no capitulo seguinte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Modelo representativo das interações potencialmente ativas na regulação de expressão das Metalotioneínas 
[modelo adaptativo das interações representadas por Coyle et al. (2002) e Davis e Cousins (2000)] 
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2.2.4 Aspectos funcionais da Metalotioneína 

 

 

 As MTs, principalmente a 1 e a 2, são comumente referidas na literatura 

inglesa como uma “housekeeping protein”, ou seja, está sempre presente no 

ambiente celular, normalmente em pequenas quantidades, atuando em diversas 

funções celulares, como será descrito nos subtítulos seguintes (Cherian et al., 2003). 

Em humanos, níveis basais da expressão do gene MT2 parecem ser maiores do que 

os de MT1. Richards e colaboradores (1984) mostraram que o gene MT2A esteve 

aproximadamente cinco vezes mais expresso do que o conjunto dos genes MT1 em 

células HeLa, células TK de osteossarcoma, e em fibroblastos da pele humana, 

sugerindo que a MT1 é pobremente expressa, e que a o gene MT2A possui 

atividade constantemente aumentada. Como dito anteriormente, até a presente data, 

as isoformas MT1 e MT2 são as mais bem estudadas e caracterizadas, 

principalmente por serem mais amplamente distribuídas pelos diferentes sistemas 

orgânicos e as mais responsivas aos diversos estímulos indutores de sua 

expressão. Há uma predileção nítida de expressão de MT3 em tecidos neurais, 

como hipocampo, amídala e córtex cerebral, onde foi descrita inicialmente como um 

fator inibidor do crescimento neuronal (denominado GIF, ou Growth Ihibitory Factor 

(Masters, 1994).  A MT4 ainda é pouco conhecida, sendo que os poucos estudos 

existentes descreveram similaridades quanto à sua propriedade metal ligante, porém 

a mesma parece exercer papel diferente de MT1 e MT2 nas funções celulares. A 

expressão de MT4 foi descrita em epitélios estratificados como o da mucosa bucal. 

Foi observado que nesses tecidos a MT4 encontra-se restrita às camadas mais 

superficiais do epitélio, ao contrário das isoformas MT1 e MT2, expressas apenas 

nas camadas basal e parabasal, indicando alguma associação da isoforma MT4 com 

a diferenciação epitelial (Quaife et al., 1994). Uma dedução óbvia seria de uma 

possível participação da MT4 no processamento da queratina, onde o fator de 

transcrição Whn parece estar envolvido (Schlake; Boehm, 2001). 

 A MT está presente em muitos tecidos sadios, tais como células do 

parênquima hepático, rins, pulmões, células epiteliais do timo, eritrócitos, e muitas 

células pancreáticas exócrinas e endócrinas. Tem sido proposto que níveis de MT 

são elevados em tecidos que estejam em rápido crescimento e desenvolvimento, 

geralmente para fornecer Zn2+ e Cu2+ para o metabolismo de ácidos nucléicos, 
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síntese de proteínas, e outros processos (Davis; Cousins, 2000; Nordberg 1998; 

Nordberg; Nordherg, 2009; Richards, 1989; Vasconcelos et al., 2002). Em pessoas 

sadias, o nível de MT detectado por radioimunoensaio é de 1-16µg/L no plasma ou 

soro e de 5-400µg/g em creatinina na urina (Kille et al., 1993). Em mulheres idosas 

expostas ao Cd do ambiente normal, e em trabalhadores expostos ao Cd2+, os 

valores são 2-155ng MT/g e no plasma de 2-11ng MT/g. A urina torna-se um bom 

indicador dos níveis de contaminação por exposição a metais pesados. Em tecidos 

de fígado humano sem alteração patológica aparente, os níveis de MT variam de 0–

104.5 mg MT/g. As concentrações normais de MT em tecidos de ratos determinados 

por ELISA são 18µg/g em fígado, 30µg/g em rins, e 35µg/g no córtex renal (Kay et 

al., 1991; Willner et al., 1987). 

  Diferenças entre o sexo masculino e o feminino também foram relatadas. 

Mulheres têm maior concentração de MT na urina quando comparado aos homens, 

mesmo em níveis similares de exposição ao Cd2+. Além disso, as mulheres parecem 

possuir concentrações maiores Cd2+  no sangue e no fígado, mesmo quando este é 

sobrecarregado por hábitos de fumo ou exposicionais (Nordberg, 1998; Nordberg; 

Nordherg, 2009). A hipótese de menor quantidade de MT tecidual em negros 

também já foi descrita, porém sem maior consistência (Gallicchio et al., 2005). A 

concentração celular de MT também parece ser idade-dependente, sendo que tendo 

sido relatado um declínio após os 60 anos. Isto pode acontecer devido à capacidade 

do tecido renal em produzir MT, sendo que a produção da proteína é menos 

eficiente em uma idade biológica avançada (Nordberg, 1998; Nordberg; Nordherg, 

2009). 

  Os estudos mostram participação da MT em muitos outros processos 

patofisiológicos como homeostasia de metais, eventos oxidatinos, apoptose, 

proliferação celular, e angiogênese. 
 

 

 

 

 

 



48 
 

2.2.4.1 Homeostasia de Metais 
 

 

 Metais estão amplamente distribuídos no meio ambiente e são componentes 

naturais da biosfera. Devido à sua natureza persistente e baixa eliminação dos 

compartimentos ambientais, são um dos maiores e mais abundantes grupos de 

microcontaminantes, e encontram-se no ambiente associados a vários elementos. 

Embora não possam ser criados ou destruídos, metais podem ser redistribuídos em 

escala regional e global. Alguns metais, como sódio, potássio, cálcio, ferro, zinco, 

cobre, níquel e magnésio são elementos essenciais para o metabolismo normal do 

organismo. Porém, principalmente com os adventos da revolução industrial, muitos 

metais tóxicos como arsênico, chumbo, cádmio, mercúrio, alumínio, titânio, estanho 

e tungstênio começaram a ser mobilizados de suas fontes naturais e assim 

deslocados por todo globo. Os mecanismos de exposição incluem hábitos nocivos 

como o tabagismo (Cd2+, Pb2+); contato com produtos industrializados como tinturas, 

esmaltes, baterias automotivas, solventes; e exposições a ambientes contaminados 

com queimas de carvão, poluição industrial, agrotóxicos, etc (Pascalicchio, 2002). 

 Desde os estudos iniciais que levaram à descoberta das MTs, como o estudo 

clássico de Margoshes e Vallee em 1957, as MTs têm sido referenciadas como 

proteínas de singular potencial de interação com íons metálicos. O consenso geral 

dos estudos é de que a exposição metálica em animais (seja por dieta ou ambiental) 

resulta em uma elevação consistente da expressão das isoformas MT1 e MT2 

(MT1/2, explicadas mais adiante), principalmente no fígado. Além disto, a exposição 

a íons metálicos para animais knockout para MT1/2 leva à toxicidade dos mesmos, 

enquanto que animais que apresentam expressão aumentada de MT1/2 tornam-se 

relativamente protegidos de toxicidade metálica (Coyle et al., 2002).  As pessoas 

que residem em áreas onde há alta exposições ambiental a estes metais, também 

exibem elevados índices de MT1/2 ligada aos mesmos (Hidalgo et al., 2009). De 

maneira semelhante, os metais de exposição também aparecem no ambiente 

intracelular ligados às MTs. O aumento excessivo de determinado metal intracelular 

poderá ser capturado pela MT existente ou induzir novas proteínas a partir da 

ativação de elementos responsivos a metais (MREs) existentes em todos os genes 

das MTs. Sabe-se que muitos dos metais tóxicos possuem afinidade pelas MTs 

suficiente para deslocar o Zn2+ ou Cu+ da MT existente. No entanto, 
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secundariamente a esta reação, poderá haver um aumento excessivo de Zn2+ 

intracelular. Por isto, acredita-se que a presença de apo-MTs tem papel fundamental 

nesta homeostasia (Hidalgo et al., 2009). 

 O Zn2+ é um metal essencial e parece ser o metal mais comumente ligado às 

MTs. Este metal é componente de várias proteínas e está envolvido em todos os 

aspectos do metabolismo, sendo parte integral de aproximadamente 300 enzimas 

em diferentes espécies de todos os filos, indispensáveis às suas funções, as quais 

envolve o início, a síntese e/ou a degradação da maioria dos metabólitos. O Zn2+ 

estabiliza a estrutura de proteínas e ácidos nucléicos, preserva a integridade de 

organelas sub-celulares, participa em processos de transporte, e desempenha um 

importante papel em fenômenos imunológicos (Frassinetti et al., 2006). Os níveis de 

Zn2+ no fígado são extremamente importantes no controle da síntese e degradação 

da MT na maioria das espécies animais, de modo que as concentrações de MT nos 

hepatócitos são muito baixas na deficiência de Zn2+ e a síntese da proteína é 

estimulada com suplementação de Zn2+ na dieta (Vallee, 1995; Dufner-beattie et al., 

2003). Nestas situações de deficiência de zinco, demonstrou-se que a apo-MT atua 

como forma predominante, evidenciando também o mecanismo de transporte 

reversível destes íons (Yang et al., 2001). Desta forma, o mineral pode ser liberado 

das MTs para ser utilizado nas diversas funções celulares em que está envolvido, ou 

pode ser captado quando o mineral atinge níveis elevados, protegendo a célula 

contra a toxicidade (Dufner-Beattie et al., 2003; Tom et al., 2003). Outras proteínas 

como transportadores de zinco, conhecidos como Zip (zinc iron permeasse), 

envolvidos na captação de Zn2+ para o ambiente intracelular, e os ZnTs (Zinc 

transportes), que são proteínas de membrana envolvidas no afluxo de Zn2+ também 

participam deste processo (Seve; Chimienti et al., 2004). Ambos são induzidos 

mediante presença do metal, porém sem relação direta com a transcrição da MT 

(Datta et al., 2007).  

 O Cd2+ é um poluente ambiental tóxico para numerosos tecidos. Uma 

exposição aguda ao Cd2+ produz danos hepáticos, pulmonares e testiculares, e a 

exposição crônica pode causar injúria renal e câncer, bem como toxicidade a outros 

órgãos (Klaassen et al., 1999). Numerosos estudos sugerem a importância da MT na 

disposição e desintoxicação do Cd2+. Os animais knockout para MTs expostos ao 

Cd2+ são mais susceptíveis à injúria renal, com maior excreção de proteínas, glicose, 

aumento de ureia sanguínea, degeneração tubular proximal, apoptose, atrofia e 
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inflamação renal. Danos hepáticos também se tornam frequentes, caracterizando-se 

por hepatomegalia e apoptose (Klaassen et al., 1999).  

 Um papel funcional no armazenamento e desintoxicação pelo Cu2+ também 

tem sido proposto, porém mais relacionado à proteção contra toxicidade do que com 

relação à distribuição funcional e fisiológica do metal (Klaassen et al., 1999). Outros 

metais de alta tecnologia como gálio, telúrio, ítrio, nióbio, tálio, e bismuto e outros 

compósitos introduzidos recentemente em supercondutores como óxido de ítrio-

bário-cobre (YBCO) e Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (BSCCO) provavelmente também induzem 

MT. Pesquisadores defendem a ideia de que a aferição dos níveis de MTs nos 

trabalhadores expostos a riscos ocupacionais possa ser interessante assim que as 

técnicas de mensuração se tornem mais precisas e aplicáveis (Nordberg; Nordherg, 

2009). 

 Não se sabe se os resultados destes estudos que avaliam sempre MT1/2 

podem ser validados para as isoformas MT3 e MT4. Acreditava-se inicialmente que 

a MT3 não poderia ser induzida por metais, fato que é questionado em outros artigos 

que demonstraram a expressão da MT3 após tratamentos celulares com metais 

como o Cd2+ e o Zn2+ (Hoey et al., 1997).  Estudo avaliando camundongos knockout 

para MT3 mostraram participação da MT3 na regulação do Zn durante a estimulação 

dos neurônios ricos em Zn GABA-enérgicos (Erickson et al., 1997). Ainda não 

existem estudos consistentes avaliando o potencial indutivo e funções correlatas à 

MT4. 

 

 

2.2.4.2 Potencial antioxidante 
 

 

 Está bem estabelecido que metais tóxicos como o Cd podem induzir danos 

oxidativos pela produção de espécies reativas de oxigênio, além de causar prejuízo 

de atividade de outras enzimas antioxidantes como a superóxido desmutase, 

catalase e glutation peroxidase. O Cd também tem sido relacionado a danos a 

lipídeos e assim gerando peroxidação lipídica (Chen et al., 2008; Jihen et al., 2009; 

Liu et al., 2008). Um mecanismo semelhante ao daquele descrito para o 

metabolismo do Cd também ocorre com o Cu2+. A MT com sua propriedade metal 
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ligante também poderia sequestrar o Cu2+ e preservar sua participação em reações 

redox e assim inibir a formação de radicais livres (Bremner, 1998). A afinidade de 

ligações destes metais às MT1/2 é maior do que a do Zn, neste sentido, poderiam 

prontamente substituí-lo. No entanto, como já dito, a participação das apo-MTs tem 

sido apontada como crucial nestes eventos.  

 O primeiro estudo sugerindo que MT1/2 podem ser consideradas proteínas 

antioxidantes foi publicado em 1982, em um relato demonstrando uma resistência 

significativamente aumentada à radioterapia em células de cultura com aumento de 

MT1/2. Em seguida, outro estudo importante foi o de Thornalley e Vasak (1985), 

demonstrando que estas proteínas são sequestradores eficientes de radicais de 

hidroxilas livres (*OH) e superóxidos (O2*) produzidos por reações xantina/xantina 

oxidase. Após esta descoberta, muitos estudos confirmaram que as MTs podem 

reagir com numerosos radicais livres, e que na maioria das vezes, condições pro-

oxidantes induzem síntese de MT1/2, principalmente via AREs, mas também via 

MREs em algumas condições (Miura et al., 1997; Pitt et al., 1997; Elgohary et al., 

1998; Kumari et al., 1998; Hidalgo et al., 2009). 

 Um estudo testou a capacidade antioxidante da MT utilizando MT1/2 extraída 

de fígado de coelhos em meio contendo compostos que liberam óxido nítrico (ON). 

O estudo comprovou a redução dos reagentes oxidantes nos meios contendo MT, 

mostrando ainda que na forma de apo-MTs a proteína possui capacidade 

antioxidante superior. No mesmo trabalho, os autores ainda submeteram cultura de 

células TE671 e LLC-PK aos mesmos agentes indutores de ON, observando que a 

proteção celular se deu de maneira simultânea pela ação das MTs e de 

componentes de baixo peso molecular que contém radicais tiol, bem como de 

Glutation, ressaltando que houve pequena detecção de deslocamento de Zn nas 

reações, ou seja, parece haver maior ação de apo-MTs neste processo (Zhu et al., 

2010). Contribui com este achado o resultado de outro estudo, mostrando que a 

exposição ao ON de células TE671 pré-tratadas com Zn para indução de MTs, 

resulta em reação quase que exclusiva com a fração de apo-MT dentro da somatória 

total de MTs nas células (Petering et al., 2006). 

 As funções antioxidativas e citoprotetoras das MTs podem ter alta 

significância no estabelecimento de protocolos terapêuticos para determinados tipos 

de tumores, sendo que estes mecanismos funcionam como resistência à toxicidade 

da radiação e do tratamento quimioterápico (Nielsen et al., 2007; Theocharis et al., 
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2004). Postula-se que o incremento na expressão da proteína em células e tecidos 

irradiados seja mediado pelos próprios radicais livres ou por citocinas liberadas em 

função do dano celular (Chu, 1994; Haq et al., 2003). Com relação à quimioterapia, 

drogas como vinblastina, cisplatina, mitomycina C, doxorubicina, camptothecina, 

inostamicina, neocarzinostatina, dentre outras, exercem atividade antitumoral por 

meio de produção de ROS, que ativa a morte celular principalmente por apoptose 

(Fang et al., 2007). Nestes aspectos as MTs exercem um papel indesejado por 

possuir elementos gênicos que respondem aos agentes oxidantes, e 

consequentemente a maior concentração celular de MT funciona como mecanismo 

protetor contra espécies reativas do oxigênio (EROs), levando ao sequestro dos 

agentes oxidantes responsáveis pela interação com o ADN ou outra estrutura que 

levaria a destruição celular, o que representa assim um mecanismo de resistência 

celular ao tratamento oncológico (Cherian et al., 2003; Theocharis et al., 2004; 

Thirumoorthy et al., 2007). 
 
 

2.2.5 Atuação da Metalotioneína no processo neoplásico 
 
 

 Diversos estudos confirmam que as MTs estão direta ou indiretamente 

envolvidas em mecanismos importantes do desenvolvimento neoplásico. Os estudos 

tem focado no significado das MTs em eventos envolvidos na carcinogênese, bem 

como na progressão tumoral e no envolvimento das proteínas no desenvolvimento 

de resistência tumoral ao tratamento radio e quimioterápico. Consequentemente, 

diversos outros estudos também focam no potencial prognóstico e preditivo da 

avaliação de expressão gênica e/ou proteica das MTs. Os resultados de diversos 

estudos indicam que o papel da expressão das MTs nas células tumorais pode estar 

ligado aos processos de morte celular por apoptose e proliferação celular, 

entretanto, outros estudos também indicam que as MTs são importantes no 

desenvolvimento da massa tumoral por outros meios, como participação na 

angiogênese e promovendo resistência à terapêutica oncológica. 
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2.2.5.1 Efeitos anti-apoptóticos 
 

 

 Numerosos estudos in vitro e in vivo tem demonstrado a participação das MTs 

1 e 2 (MT1/2) nos eventos de apoptose, embora as possibilidades de mecanismos 

sejam amplas e assim pouco esclarecidas. Muitos estudos focam no papel da MT 

como reguladora de apoptose por meio de interação com a p53 (Shimoda et al., 

2003). A hipótese é que a p53 possui um domínio ligante de ADN que é estabilizado 

por um íon de Zn, o qual é necessário para uma configuração funcional ativa da p53 

nativa. A MT neste caso pode agir quelando o Zn da p53, o que leva ao rompimento 

da arquitetura no domínio ligante de ADN da p53, induzindo a adoção de um 

fenótipo imunológico inativo da p53 (Rainwater, 1995; Butler; Loh, 2003).  Células 

tumorais desprovidas do gene da MT são significativamente mais sensitivas ao 

estímulo apoptótico, possuindo uma quantia três a quatro vezes maiores de p53 

funcional do que as células in natura (Kondo et al., 1997). Tal fato pode significar um 

mecanismo epigenético de desregulação da p53, sabendo-se que nem todos os 

tumores demonstram mutação no gene TP53 (Butler; Loh, 2003).  
 A MT também pode interferir por mecanismos não esclarecidos inibindo a 

atividade de proteínas pró-apoptóticas como a caspase-1, caspase 3,  e inibir 

escape do citocromo c (Miles et al., 2000; Penkowa, 2006; Pedersen; Larsen, 2009). 

Uma redução significante da ativação de caspase-3, inibição de escape do 

citocromo c e clivagem do ADN ocorrem em camundongos transgênicos com 

aumento de expressão de MT1 em comparação aos selvagens (Cai et al., 2006; 

Yang et al., 2006; Ren et al., 2008). E em contraste, camundongos knockout 

mostram vulnerabilidade aumentada como demonstrado pelos níveis aumentados de 

caspase-3 ativada, escape de citocromo c, clivagem de ADN e alterações 

morfológicas seguidas de injúria (Penkowa, 2006). Esta relação com a caspase-3 

acontece possivelmente pelo fato de que o Zn também é fundamental para a 

atividade da mesma (Perry et al., 1997; Chimienti et al., 2001). 

 Alterações complementares entre MT e Bcl-2 e o oncogêne c-myc também 

foram propostas. Estudos tem demostrado que a inibição de MT2 resulta em uma 

queda dose-dependente de Bcl-2 e c-myc, seguindo-se para um aumento na taxa de 

apoptose em carcinomas de próstata e ovário, sugerindo que os efeitos anti-
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apoptóticos e favoráveis à sobrevivência celular mediados pela MT se deve em parte 

pela regulação de Bcl-2 e c-myc (Tekur; Ho, 2002; Theocharis et al., 2004). 

 

 

2.2.5.2 Proliferação celular 
 

 

 Estudos indicam que a MT pode ativar várias metalo-enzimas e fatores de 

transcrição requeridos para regeneração celular e reparo tecidual, como por 

exemplo: aconitase, aldolase, fosfatase alcalina, anidrase carbônica, colagenase, 

sorbitol desidrogenase, termolisina, receptores de estrógeno, Gal4, Sp1, TFIIIA 

(Posewitz; Wilcox, 1995; Jiang et al., 1998; Maret et al., 1999; Huang et al., 2004; 

Cherian; Kang, 2006). Foi demonstrado que micro-injeção de apo-MT em células 

hepáticas vivas mostrou que a MT é capaz de remover o Zn das proteínas com 

dedos de Zn ligadas ao ADN, de Sp1 e do fator de transcrição IIIA (Zeng et al., 

1991a,b). Suporta as hipóteses da MT como promotora de proliferação, o fato de 

que terapia com oligonucleotídeos específicos contra o gene da MT causa 

crescimento celular arrastado e induz apoptose em células ductais de carcinoma 

mamário (Abdel-mageed; Agrawal, 1997). Por outro lado, em células de carcinoma 

gástrico, o efeito é inverso, onde a inserção de MT2A por meio de vetor de 

plasmídeo induz atividade supressora de tumor, provavelmente pela inibição de 

ativadores de NF-κB (Pan et al., 2013). Porém, seguindo em controvérsias, em 

células HeLa a atividade de MT2A parece impedir a atividade inibitória do Zn sobre o 

NF-κB por meio de quelação (Kim et al., 2003). Desta forma, o papel das MTs na 

proliferação celular, seja como causador de alterações seja como responsivo às 

alterações de outras vias, parece ser variável segundo o tipo de tecido analisado.  

 Considera-se que a MT seja uma proteína citoplasmática em tecidos adultos 

ou células em repouso (G0), enquanto sua localização nuclear é tipicamente 

detectada em células no período fetal/neonatal (Chan; Cherian, 1993; Cherian et al., 

2003). A translocação de MT para o compartimento nuclear tem sido observado de 

maneira que durante a fase G0 e a fase G1, detecta-se a MT situada principalmente 

no citoplasma, enquanto durante a fase S e a G2, sua expressão nuclear torna-se 

distinguível (Miles et al., 2000; Coyle et al., 2002; Sato e Konkoh, 2002; Theocharis 
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et al., 2004; Cherian Kang, 2006). Outrora, ao final de G2 e início de M, a MT tende 

a retornar ao compartimento citoplasmático (Coyle et al., 2002b; Sato e Konkoh, 

2002). Muitos estudos já mostraram uma correlação positiva entre a expressão de 

MT1/2 e antígenos de proliferação celular como o Ki-67, PCNA e Mcm-2. Tal relação 

foi demonstrada em tumores de tecidos diversos, como carcinomas de trato 

respiratório superior, de pulmões e de mama (Jayasurya et al., 2000; Park et al., 

2011; Werynska et al., 2013b). Entretanto, os resultados nem sempre seguem este 

parâmetro, sendo que estudos com carcinoma epidermoide, carcinomas colorretais 

e carcinomas de tireoide, por exemplo, falharam em demonstrar correlação entre as 

MTs 1 e 2 com marcadores com o Ki-67 (Cardoso et al., 2002; Szelachowska et al., 

2009).  Uma correlação entre a expressão de Ki-67 e expressão do gene MT2A foi 

relatada por Jin e colaboradores (2002) estudando tumores de mama (Jin et al., 

2002). Talvez a avaliação gênica seja o caminho para ratificar ou desmistificar a 

correlação entre as MTs e o Ki-67, ou talvez esta relação exista apenas para os 

tecidos onde as MTs tem maior participação em eventos de proliferação celular, que 

pode não ser o caso de determinados tumores. 

 

 

2.2.5.3 Angiogênese 

 

 

 A angiogênese é um processo formado por várias etapas, envolvendo a 

degradação da membrana endotelial e da matriz tissular, a migração das células 

endoteliais e brotamento capilar (Valko et al., 2006). A presença de vasos 

sanguíneos é fundamental para o suprimento celular em tecidos normais e também 

para que ocorra desenvolvimento tumoral, sendo mais frequente em tumores 

malignos, principalmente aqueles que metastatisaram (Brahimi-Horn et al., 2007; 

Cardoso et al., 2009). O aumento de MT tem sido implicado ao aumento na síntese 

de novo e expressões aumentadas de numerosos fatores de crescimento implicados 

no processo angiogênico, incluindo FGF, TGFb, e VEGF (Penkowa, 2006; Nielsen et 

al., 2007). Em animais knockout para MT1/2 foi demonstrado decréscimo 

significativo da expressão de fatores angiogênicos após injúria cerebral, enquanto 

um número aumentado de capilares é observado em camundongos normais. 
Corrobora com a ação angiogênica o fato de que o efeito pró-angiogênico da IL-6 
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também é atenuado pela ausência das MTs 1 e 2 (Penkowa et al., 2000). Miyashita 

e Sato (2005) mostraram que a inibição de MT1 em células endoteliais n vitro 

prejudica a proliferação, migração, e formação de rede vascular, além de paralisar o 

ciclo celular em fase G1 (Miyashita; Sato, 2005). 

 

 

2.2.5.4 Resistência à terapêutica oncológica 
 

 

 O papel da MT na resistência à cisplatina é frequentemente visto para 

tumores de ovário, onde pacientes com aumento de MT1/2 anteriormente à iniciação 

da quimioterapia, mostraram resposta inadequada ao tratamento e altas taxas de 

mortalidade (Surowiak et al., 2005). Adicionalmente, o aumento da expressão de MT 

em tumores de bexiga, esôfago, fígado e língua também resultaram em aumento da 

resistência à cisplatina (Theocharis et al., 2004). Outro ponto interessante, é que os 

estudos demonstram que a localização subcelular nas células tumorais é importante 

para a resistência tumoral ao tratamento, pois as células expostas à cisplatina 

tipicamente mostram uma expressão nuclear ao invés de citoplasmática, sugerindo a 

participação da MT na proteção do ADN (Kondo et al., 1997; Theocharis et al., 2004; 

Surowiak et al., 2005). Tal evento enfatiza a importância da avaliação do 

compartimento subcelular de marcação da MT para investigar o valor preditivo e 

prognóstico da MT nos diversos tumores. A ligação daquela com a molécula da 

droga ocorre na proporção de 1:10 e ocasiona a degradação direta da forma ativa do 

oncoterápico, dado que os radicais amina são perdidos no processo. Ainda pela 

interação entre as duas moléculas, a liberação de átomos que estavam ligados à 

metalotioneína, geralmente zinco, pode contribuir para a melhora da eficiência de 

enzimas de reparo genômico (Chu, 1994). Além disto, uma indução de expressão 

dos genes de MT1/2 pela cisplatina já foi relatada em linhagens resistentes de 

carcinoma epidermoide bucal (Nakano et al., 2003). 

 Considerando a radioterapia, ressalta-se que a radiação causa dano 

genômico à célula por duas vias. A primeira via seria induzida por energia de alta 

intensidade e seria responsável por cerca de 10% das lesões genômicas 

provocadas pela radiação. Na segunda via, dada por radiações de baixa 
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intensidade, ocorre absorção direta da energia em ligações C-H e sua consequente 

quebra, liberando então radicais de carbono que podem rapidamente reagir com 

moléculas de oxigênio e formar peróxidos e radicais de oxigênio, os quais podem 

então causar genotoxicidade. As MTs, dado seu alto conteúdo de cisteína, ligar-se-

iam a estes compostos nucleófilos tóxicos, liberando átomos de zinco que por sua 

vez poderiam se associar a enzimas de reparo de ADN, contribuindo para a redução 

do dano (Cai et al., 1999). Observa-se um aumento de expressão gênica das MTs, 

principalmente à custa de MT2A em células de carcinoma retal após radioterapia, 

mas não uma maior expressão proteica in vivo comparando os tecidos de antes e 

após tratamento radioterápico. 

 

 

2.2.6 Expressão da MT em neoplasias e tecidos não neoplásicos 
correspondentes 
 

 

 As possibilidades de participação das MTs nos processo neoplásicos são 

múltiplas e complexas, haja vista sua complexidade de regulação gênica e sua 

capacidade de interagir em diversos processos biológicos, como pode ser visto nos 

capítulos anteriores. Diversos estudos avaliaram a expressão das MTs em 

comparação com fatores críticos do comportamento tumoral, como grau de 

crescimento, grau de diferenciação, comportamento metastático, sobrevida dos 

pacientes, resistência terapêutica tumoral, dentre outros. Os resultados obtidos são 

promissores e ao mesmo tempo controversos, pois o padrão de expressão das MTs 

nas neoplasias é muito variável, relacionando-se diretamente com variações na 

origem tecidual, tipo de tumor, estágio de diferenciação e comportamento 

metastático. A revisão subsequente discutirá tumores de órgãos diversos, 

ressaltando as principais evidências que apontam as MTs como alvo do 

entendimento do desenvolvimento e progressão tumoral, bem como alvo de 

pesquisas sobre a terapêutica tumoral. A tabela 2.3 sumariza a significância da 

expressão proteica de MT1/2 nas variadas neoplasias em humanos. 
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Tabela 2.3 - Sumário do papel da família das metalotioneínas enquanto marcadoras de agressividade e progressão para tumores de órgãos diversos 

Origem tumoral 
Expressão de Metalotioneína na transformação neoplásica 

Expressão proteica de MT1/2 Expressão gênica tumoral Correlação com prognóstico 
Aumento S/alteração Redução 

Mucosa oral o Aumentada 
 C. camada basal e parabasal NA NA NA -  MT1/2 com queda sobrevida e aumento de 

metástase linfonodal. 

Nasofaringe/ Laringe o Aumentada 
 C. camada basal MT2A (#) - MT1E (#) -  MT1/2 com estágio clínico avançado. 

Esôfago o Aumentada 
 Topografia não esclarecida NA NA NA 

-  ARNm e proteína de MT1/2 com pior estágio 
clínico, metástase regional e à distância, pior 
sobrevida e resistência à cisplatina. 

Estômago o Diminuída (#) 
 C. Epiteliais (fossetas gástricas) - MT1E , -1F e -1G (#) MT2A, -3 (#) -  MT1/2 com metastáticos e pior sobrevida (estudo 

controverso). 

Mucosa colorretal o Diminuída (#) 
 Enterócitos - MT1X, -2A MT1A, -1E, -1F, -1G,e   -

1H -  MT1/2 com menor diferenciação. 

Glândulas Salivares o Aumentada 
 C. mioepiteliais e basais NA NA NA -  MT1/2 com casos de CAC de metástase precoce e 

menor diferenciação. 

Mama o Aumentada 
 C. mioepiteliais e basais MT1E, -2A, 3 - MT1F, -1G 

-  MT1/2  com menor grau histológico e nuclear; 
estágio clínico avançado, metástase linfonodal, pior 
prognóstico; 
-  MT2A com menor diferenciação; 
-  MT1E com casos RE-negativos; 
-  MT3 indica maior sobrevida. 

Tireoide o Diminuída (#) 
 C. foliculares - - MT1E, -1G,-1X,-2A   

Testículos o Variável 
 Não esclarecido NA NA NA -  MT1/2 pode predizer melhor resposta à 

quimioterapia. 

Próstata o Diminuída 
 Epitélio glandular MT3 MT1F e -2A MT1A, -1E, -1G e -1X 

-  MT1/2 com menor diferenciação; 
-  metilação de MT1G em casos de pior estágio 
clínico. 

Fígado o Diminuída 
 Hepatócitos - - MT1A, -1B, -1E, -1F, -1G,  

-1H, -3 e -4 

-  MT1/2 com aumento do grau histológico, estágio e 
tamanho tumoral; 
-  MT1/2 com resistência à quimioterapia. 

Rins o Diminuída 
 Túbulos proximais MT2A MT1E, -1F e -1X MT1A, -1G -  MT1/2 com menor diferenciação 

Bexiga o Aumentada 
 Ausente MT1X e -3 MT2A - 

-  MT1/2 com aumento do grau histológico e estágio 
clínico, pior prognóstico; 
- Expressão proteica de MT3 com pior grau histológico. 

Pulmões o Aumentada 
 Pneumócitos 

MT1B, -1F, -1G, -
1H, -1X e -3 MT1A e -2A MT1E 

-  MT1F  em tumores menos diferenciados e MT1F e 
MT2A em casos de pior sobrevida; 
-  MT3 indica pior sobrevida 

NA: não avaliado. o Expressão de MT1/2 no tecido normal   Expressão de MT1/2 no tecido tumoral (#) resultados de estudos in vitro. 
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2.2.7 Metalotioneína em mucosa oral e carcinoma epidermoide bucal 
 

 

 Em mucosa não-neoplásica, os autores geralmente relatam um padrão 

de marcação de MT1/2 em camada basal e parabasal (Sundelin et al., 1997). 

No estudo conduzido por Katsuragi e colaboradores (1997) com 33 

espécimes de pacientes portadores de doença periodontal sem histórico de 

carcinoma epidermoide bucal (CEB), foi observado um padrão descontínuo de 

marcação nos pacientes não tabagistas, envolvendo camada basal com 

extensão variável para camada espinhosa. A frequência de células positivas e 

a intensidade de marcação observada em tecido periodontal de pacientes 

tabagistas foi significativamente maior (Katsuragi et al., 1997). O primeiro 

estudo que avaliou a expressão das MTs em CEB foi realizado por Sundelin e 

colaboradores também em 1997. Os autores avaliaram a expressão proteica 

de MT1/2 em 24 carcinomas epidermoides bem diferenciados de língua, 

destacando como achado uma marcação de MT intensa na camada basal do 

epitélio de revestimento normal e uma marcação restrita às células periféricas 

das ilhotas tumorais bem diferenciadas (Sundelin et al., 1997). 

Posteriormente, outro estudo observou padrão semelhante a este, com 

marcação em núcleo e citoplasma celular, destacando uma marcação em 

padrão de mosaico, onde células intensamente marcadas alternavam com 

células negativas nos tumores (Muramatsu et al., 2000). Neste trabalho os 

autores ainda demonstraram que os tumores pobremente diferenciados 

recebem os maiores índices de expressão em imunohistoquímica (Muramatsu 

et al., 2000). Da mesma forma, foi demonstrado que a expressão da MT está 

aumentada em tecido epitelial com displasia, sugerindo assim uma 

participação da MT no processo de carcinogênese (Johann et al., 2008; 

Pontes et al., 2009).  

 Sundelin e colaboradores (1997) sugeriram a partir de seu estudo, que 

a disposição de MT em camada basal de epitélio e perifericamente às ilhotas 

tumorais, seria sugestiva de que a MT pode exercer papel inibitório da 

apoptose, corroborando com esta hipótese a uma positividade ao centro das 

ilhotas tumorais para a técnica TUNEL (Sundelin et al., 1997). No estudo de 

Pontes e colaboradores (2009) os autores observaram que nos tumores sem 
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formação de pérola córnea, a MT expressava-se até as camadas centrais das 

ilhotas, enquanto que nas pérolas córneas restringia-se à periferia (Pontes et 

al., 2009). Uma queda significante de sobrevida foi relatada para casos com 

índice de expressão de MT1/2 superiores a 76%, representando um marcador 

independente de prognóstico, juntamente com o TNM avançado (Cardoso et 

al., 2002). Szelachowska e colaboradores (2008) demonstraram associação 

entre maior intensidade e proporção de células marcadas por anticorpo contra 

MT1/2 com pior sobrevida dos pacientes (Szelachowska et al., 2009). A 

marcação observada em queratínócitos normais e no CEB é do tipo nuclear e 

citoplasmática (Sundelin et al., 1997; Muramatsu et al., 2000; Cardoso et al., 

2002; Johann et al., 2008). Entretanto, Szelachowska e colaboradores (2008) 

demonstraram que tumores expressando MT nuclear em mais de 50% das 

células positivas tiveram uma queda de sobrevida significante (Szelachowska 

et al., 2009). Cardoso e colaboradores (2009) observaram que a expressão 

nuclear de MT1/2 esteve correlacionada com a positividade para p53, e os 

dois marcadores quando demonstraram associação significante com queda 

de sobrevida (Cardoso et al., 2009). Desta forma, as MTs 1 e 2 parecem 

relacionar-se mais a eventos envolvidos com a inibição de apoptose do que 

com proliferação celular, visto que não há uma associação entre esta 

expressão e a de marcadores como Ki-67 e Mcm-2 (Cardoso et al., 2002; 

Szelachowska et al., 2009). 

 Zavras e colaboradores (2011) avaliaram polimorfismos relacionados 

aos genes de MT1 em 240 indivíduos com CEB e 347 controles, 

demonstrando que indivíduos portadores do alelo rs8052394 AA estão sob 

um risco significativamente maior para desenvolvimento de CEB, enquanto 

que indivíduos portadores dos alelos rs11076161 A, rs964372 C e rs7191779 

C estão sob risco menor do que os demais, sugerindo ser este um genótipo 

protetor (Zavras et al., 2011). Além disto, as MTs podem ter um papel na 

resistência de casos de CEB à cisplatina. Em um estudo in vitro avaliando a 

resistência de células de CEB à cisplatina, um quimioterápico frequentemente 

utilizado no tratamento oncológico, Nakano e colaboradores (2003) 

observaram uma indução de expressão dos genes de MT1/2 apenas nas 

linhagens resistentes. Estes achados demonstram que o tratamento 

quimioterápico pode induzir a expressão de MTs e este processo pode ser 
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preditivo de CEBs com resistência à terapêutica com a Cisplatina (Nakano et 

al., 2003) 

 Uma isoforma que parece peculiar de epitélios estratificados é a MT4. 

A hibridização in situ revela que o ARNm que codifica MT4 destaca-se em 

camada espinhosa e córnea da mucosa oral, enquanto que a imunoexpressão 

de MT1/2 se restringe principalmente à camada basal. Assim, sugere-se 

haver uma mudança na síntese das isoformas das MTs durante a 

diferenciação epitelial (Quaife et al., 1994). 

 Em três estudos, uma correlação positiva foi observada entre a 

intensidade de expressão de MT1/2 e o envolvimento linfonodal do CEB (Lee 

et al., 2008; Szelachowska et al., 2008; Szelachowska et al., 2009). Desta 

forma, as MTs parecem importantes no processo de desenvolvimento e 

progressão do CEB. Embora os resultados dos estudos clínicos mostrem 

limitações de tamanho amostral e heterogeneidade de coorte, existem 

evidências que o estudo de sua expressão possa fornecer informações sobre 

o comportamento metastático do CEB e sobrevida. Estudos que avaliam a 

expressão gênica específica das isoformas das MTs fornecem informações 

adicionais sobre o comportamento biológico destas lesões. Ainda não há 

informações sobre esta expressão específica no CEB. A tabela 2.4 sumariza 

os principais achados dos estudos sobre a expressão de MTs e o 

comportamento do CEB. 
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Tabela 2.4 - Sumário de resultados dos estudos que avaliaram a expressão de Metalotioneína 
em carcinoma epidermoide bucal 

 Expressão proteica de MT1/2* em CEB 
 Muramatsu 

et al., 2000 
Cardoso 
et al., 
2002 

Lee et al., 
2008 

Szelachowska 
et al., 2008 

Szelachowska et 
al., 2009 

Cardoso et 
al., 2009 

No. 
Pacientes 28 60 34 50 39 100 

Expressão 
proteica MT1/2 MT1/2 MT1 MT1/2 MT1/2 MT1/2 

pT - - - - - NA 

pN - - + + 
(citoplasma) + NA 

Grau 
histológico NA - - - - - 

Sobrevida NA + NA + NA + 

Proliferação 
celular  - (Ki-67) - (Ki-67) NA - (Ki-67) 

- (MCM-2) 
- (Ki-67) 

- (MCM-2) - 

Outros 
marcadores NA NA NA NA + Laminina-5 + (p53) 

Notas 

Incluiu 
casos de 
CEB e 

carcinoma 
de laringe 

 
Usuários 
de areca 

quid 

Menor 
sobrevida para 
casos com alta 
expressão de 

MT1/2 

 

Menor 
sobrevida 
em alta 

expressão 
simultânea 
de MT1/2 e 

p53 
 

* CEB: carcinoma epidermoide bucal. MT1/2: Isoformas proteicas metalotioneína 1 e metalotioneína 2.  
(-) indica ausência de associação e (+) indica associação. significativa. NA: não avaliado. 
 
 

2.2.8 Expressão da metalotioneína em outros tecidos 

 

 

2.2.8.1 Nasofaringe/Laringe 

 

 

 No epitélio normal da nasofaringe ocorre expressão de MT1/2 na 

camada basal do epitélio. Em tumores, há uma correlação significativa entre a 

positividade de MT1/2 e o índice de proliferação Ki-67, além de uma relação 

com a maior disponibilidade de Zn nuclear, o que sugere que a MT1/2 possa 

aumentar o Zn intranuclear e assim permitir aumento de multiplicação 

(Jayasurya et al., 2000). Um estudo publicado em literatura chinesa mostrou 
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decréscimo significante de MT após a radioterapia (Su et al., 2003). Nos 

carcinomas laríngeos, existe um aumento significante de transcrição de 

MT1/2 em comparação com o tecido normal, inclusive para aquelas lesões 

em estágios precoces de transformação. Entretanto a MT não foi capaz de 

determinar prognóstico dentre as malignidades analisadas (Pastuszewski et 

al., 2007). Com relação à expressão gênica, avaliando MT2A e MT1E em 

estudo in vitro, observa-se uma expressão generalizada de MT2A, enquanto 

que MT1E foi observada apenas nas células HK1, que são bem diferenciadas, 

e nas células TW01, que são moderadamente diferenciadas, mas não nas 

células CNE2, que são pobremente diferenciadas. A terapia anti-MT2A nas 

células CNE2 resultou em redução da viabilidade celular e proliferação, o que 

pode indicar uma futura opção terapêutica (Tan et al., 2005). 

 

 

2.2.8.2 Esôfago 
 

 

 A expressão de MT está envolvida com a progressão histológica 

“metaplasia-displasia-adenocarcinoma” de esôfago (Dutsch-Wicherek et al., 

2008). Um aumento da expressão proteica de MT1/2 foi relatado para os 

carcinomas de esôfago em estágios avançados (Hishikawa et al., 1997). Em 

outro estudo, onde os autores elaboraram uma sonda genérica para detecção 

do ARNm de todas as isoformas da MT, foi demonstrada uma relação entre 

casos de ARNm positivo e maior frequência de metástases linfonodais e à 

distância, da mesma forma como também foi observado para a expressão 

proteica de MT1/2 (Hishikawa et al., 1999). Os autores ainda observaram 

associação da expressão das MT1/2 com maior expressão de PCNA, 

indicando associação com a proliferação celular (Hishikawa et al., 1999). 
Outro estudo indica que a isoforma MT3 esteve aumentada nos tumores em 

relação ao tecido normal, associando-se ainda ao grau de diferenciação, 

metástase linfonodal e sobrevida, mas não se correlacionou com a expressão 

de MT1/2 (Tian et al., 2008). Mais recentemente, foi observado que a 

transfecção de MT3 para células malignas de origem esofágica resulta em 
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redução de atividade proliferativa e indução de apoptose nas células. 

Nenhuma alteração foi observada quando feito o experimento com 

transfecção de MT1E (Tian et al., 2013). 

 Alguns trabalhos demonstram associação da MT com o esôfago de 

Barret, que é uma metaplasia colunar do epitélio esofágico em substituição ao 

epitélio normal, causada por injúria crônica da mucosa esofágica pelo suco 

gástrico em indivíduos com gastrite (Coyle et al., 2002a; Li et al., 2003). Um 

dos trabalhos destaca que o aumento das MTs ocorre somente nas porções 

de transição da metaplasia para o adenocarcinoma (Coyle et al., 2002a). 
 

 

 2.2.8.3 Estômago 
 

 

 A mucosa gástrica geralmente expressa MT em células epiteliais do 

antro e corpo de forma difusa e em regiões das fossetas ou fóveas gástricas, 

que são regiões de alta atividade proliferativa, e em glândulas secretoras de 

ácido (Ebert et al., 2000; Janssen et al., 2000; Tuccari et al., 2000; Mitani et 

al., 2008). Desta forma, ressalta-se que a mucosa gástrica não é constituída 

por uma população celular monótona, existindo regiões que são 

frequentemente positivas para MT e outras que são negativas. Janssen e 

colaboradores (2002), por exemplo, demonstraram através de 

radioimunoensaio quantidade significativamente menor de MT no antro do 

que nas demais regiões estomacais (Janssen et al., 2002). A expressão de 

MT nos carcinomas gástricos tem sido controversa, pois alguns estudos 

mostram MT reduzida nos carcinomas gástricos em relação ao tecido normal, 

e outros mostraram resultado inverso. Um estudo evidenciou por 

imunohistoquímica que mais de 60% das células expressavam MT1/2 em 

casos classificados com TNM avançado, casos com presença de metástases 

nodais (mais elevada ainda em múltiplas metástases nodais, e maiores que 2 

cm), e metástases à distância. Os autores ainda demonstraram sobrevida 

significativamente menor que para casos de marcação forte para MT, e 

expressão inversamente proporcional à de p27, uma proteína envolvida com 

apoptose e responsável por manter a célula em repouso (G0) (Galizia et al., 
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2006). Outro marcador envolvido na proliferação celular, o PCNA, também 

esteve correlacionado à expressão de MT em uma série de carcinomas 

gástricos, indicando relação de MT com o ciclo celular (Monden et al., 1997). 

No estudo de Ebert e colaboradores (2000) o gene MT2A foi avaliado em dois 

casos e esteve mais expresso em relação à mucosa normal. Os autores ainda 

mostraram que MT1A e MT3 não foram detectados em PCR convencional na 

maioria dos casos de pacientes sem carcinoma gástrico, enquanto que foram 

encontrados com maior frequência nos carcinomas gástricos e ainda na 

mucosa gástrica normal dos parentes de primeiro grau destes pacientes, 

demonstrando que a expressão destes genes pode ser indicador de 

susceptibilidade ao desenvolvimento neoplásico na mucosa estomacal (Ebert 

et al., 2000). Resultado semelhante foi observado por Janssen e 

colaboradores (2002) em estudo avaliando a expressão proteica do conjunto 

das MTs por meio de radioimunoensaio. Neste estudo os autores 

encontraram maior expressão das MTs na mucosa normal dos pacientes com 

pior prognóstico, mas não observaram esta diferença de expressão nos 

tumores. Por outro lado, eles relataram que houve menor expressão nos 

carcinomas gástricos em relação ao tecido normal (Janssen et al., 2002). 

Tuccari e colaboradores (2000) também afirmam que os casos de carcinoma 

gástrico mostram queda de expressão de MT1/2 em relação à mucosa 

normal, sem associação com os dados clinico-patológicos (Tuccari et al., 

2000). No estudo mais recente de avaliação das MTs nos carcinomas e 

tecidos gástricos não-neoplásicos, Pan e colaboradores (2013) demonstraram 

um decréscimo gradual significativo em quantidade de casos com expressão 

de MT1/2 partindo de uma mucosa normal para metaplasia intestinal e com 

queda maior para carcinoma gástrico. Os autores também identificaram que o 

MT2A está altamente expresso nas células benignas GES1 e tecidos normais, 

mas encontra-se reduzido ou ausente na maioria das células malignas em 

cultura e tecidos de carcinoma gástrico. Não houve diferença na expressão de 

MT1E, MT1F e MT1G comparando amostras de tecido normal com amostras 

tumorais. Por fim, os autores demonstraram que uma expressão ectópica de 

MT2A após inserção por vetor de plasmídio esteve relacionada com prejuízo 

de faze G2/M nas células de carcinoma gástrico (Pan et al., 2013).  
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Um trabalho avaliando o ADN complementar (ADNc) de amostras de 

carcinoma gástrico por ADNc array demonstrou uma queda de significante 

(10x) de expressão de MT3 (El-Rifai et al., 2001). Posteriormente, os autores 

demonstraram em outro trabalho que a presença de uma metilação aberrante 

no íntron 1 da região promotora de MT3 pode ser a causa desta queda ou 

ausência de expressão (Deng et al., 2003). 

 
 

2.2.8.4 Mucosa colorretal 

 
  
 Em mucosa colorretal aparentemente normal, a MT está 

predominantemente localizada nos enterócitos (citoplasma e núcleo das 

células apicais maduras), sendo que na lâmina própria, as células globosas e 

as células profundas nas criptas permanecem MT-negativas (Giuffrè et al., 

1996; Janssen et al., 2000). No geral, as mucosas normais tendem a 

apresentar mais MT do que nos carcinomas e nos adenomas (Arriaga et al., 

2012; Janssen et al., 2002). Em apenas um estudo relatou-se aumento de MT 

na mucosa normal e nos tumores associados correlacionando-se com menor 

sobrevida dos pacientes. Pra mucosa normal, níveis acima de 163 ng/mg de 

MT determinou sobrevida, enquanto para os tumores, o pior prognóstico 

reservou-se a casos com mais de 315 ng/mg de MT (Janssen et al., 2002). 

Entretanto, outros estudos mostram que a queda de expressão das MTs é 

que indica desenvolvimento e progressão tumoral. Uma expressão 

aumentada de MT1/2 simultaneamente com expressão negativa de p53 foi 

associada a menor profundidade dos tumores, menor incidência de metástase 

e aumento de sobrevida. No entanto, neste estudo a expressão de MT1/2 

isolada não esteve correlacionada a nenhum outro fator clínico-patológico 

(Arriaga et al., 2012). Ofner e colegas relataram que a expressão negativa de 

MT em carcinomas colorretais correlaciona-se com alto estágio tumoral e com 

comprometimento linfonodal, enquanto a positividade de MT determina 

prognóstico favorável (Ofner et al., 1994). Outro trabalho mostrou resultados 

semelhantes, com menor expressão de MT1/2 em carcinomas avançados, 

porém não houve associação com sobrevida ou outros dados clínico-

patológicos. Neste trabalho, os autores também quantificaram a mucosa de 
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transição para o carcinoma, e concluíram que há uma queda de expressão no 

tecido tumoral em relação à mucosa não neoplásica  (Tuccari et al., 2000). 

 Arriaga e colaboradores (2012) avaliaram a expressão gênica e 

proteica de MT1/2 de 22 casos de adenocarcinomas colorretais. Os autores 

observaram que MT1E, MT1M, MT1X e MT2A foram os genes mais 

expressos no epitélio tumoral, enquanto que os níveis de expressão de MT1A, 

MT1F, MT1G, e MT1H foram significativamente menores. Na mucosa normal, 

eles observaram que apenas a isoforma MT1E encontra-se significativamente 

mais expressa do que as demais. Avaliando a transição entre mucosa e 

tumor, os autores observaram uma queda de expressão em 57% a 91% dos 

casos, a depender do gene avaliado. Os genes MT1E, MT1G e MT1F foram 

significativamente suprimidos durante esta transição. Os autores 

demonstraram que a queda de expressão de MT1G está associada com 

hipermetilação em sua região promotora, observando ainda que o tratamento 

com um inibidor de metil transferase em células HCT-116 e HT-29 restaura a 

expressão de MT1G em 750 vezes. Uma correlação com queda de expressão 

proteica de MT1/2 foi obtida para as isoformas MT2A e MT1X (Arriaga et al., 

2012). 

 
 

2.2.8.5 Glândulas Salivares 

 

 

 De maneira semelhante ao visto para glândulas mamárias, as 

glândulas salivares normais somente expressam naturalmente MT nas células 

mioepiteliais e nas células basais dos ductos excretores (Sunardhi-

Widyaputra et al., 1995; Muramatsu et al., 2000; Brazão-Silva et al., 2013). 

Um trabalho inicial avaliou a marcação de MT em tumores benignos e no 

carcinoma mucoepidermoide (Sunardhi-Widyaputra et al., 1995). Nos 

Adenomas pleomórficos (AP) e no tumor de Warthin (TW), uma marcação na 

camada externa das estruturas ductais foi encontrada. No AP a MT1/2 

também destacou algumas células embebidas em estroma mixoide e 

condroide. As áreas de padrão trabecular também mostraram forte marcação, 
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enquanto o tecido adjacente era negativo. Já no TW, apenas mais algumas 

células ductais marcaram fracamente com MT, sendo os componentes 

linfoides desprovidos de marcação. A positividade para MT também foi 

observada em células cuboidais que margeavam ilhotas oncocíticas dos 

oncocitomas e células que margeavam grupos de células tumorais do 

carcinoma mucoepidermoide. Os autores mencionam alta marcação de MT 

somente nos mioepiteliomas. Tais resultados estão de acordo com o 

esperado, enquanto a MT1/2 tem sido vista preferencialmente em células 

mioepiteliais (Sunardhi-Widyaputra et al., 1995). Um estudo publicado em 

literatura chinesa também relatou maior expressão de MT1/2 nos 

mioepiteliomas e carcinomas mioepiteliais, porém não se tem informação 

sobre o anticorpo utilizado (Gao et al., 1997). Outros autores também 

relataram a presença de MT nas células mioepiteliais de adenomas 

pleomórficos, porém ressaltam a maior expressão desta em casos de 

Carcinoma Adenoide Cístico (CAC), principalmente em regiões proliferativas 

(Chauvin et al., 1992).  Alves e colaboradores (2007) avaliaram a MT em 

CAC de glândulas salivares. Os autores demonstraram uma grande 

quantidade de células marcadas para todos os casos, com destaque para 

maior frequência em tumores do subtipo sólido, que são aqueles normalmente 

associados com prognóstico pior (Alves et al., 2007).  Mais recentemente, 

Brazão-Silva e colaboradores (2013) avaliaram uma série de 49 casos de 

CAC, demonstrando por imunohistoquímica que o aumento de MT1/2 está 

associado ao comportamento metastático precoce da neoplasia (Brazão-Silva 

et al., 2013). 

 Irie e colaboradores estudaram a expressão de MT3 nas glândulas 

salivares, demonstrando um padrão de marcação é completamente diferente 

daquele visto para MT1/2, onde as células ductais são intensamente 

marcadas e as células acinares em intensidade mais fraca (Irie et al., 2004). 

Os autores também avaliaram o NGF (Fator de crescimento dos neurônios), 

mostrando muitas vezes co-localização deste com MT3, o que implica concluir 

que a MT3 pode coordenar o crescimento e diferenciação das glândulas 

salivares, pois esta função é exercida pela mesma nos tecidos cerebrais  (Irie 

et al., 2004). Novos estudos devem considerar a avaliação de MT3 para os 

tumores de glândulas salivares. 
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2.2.8.6 Glândulas mamárias 
 
 
 Em tecidos normais, todos os trabalhos mostram forte expressão de 

MT em células mioepiteliais, o que estimulou diversos estudos propondo a MT 

como marcador específico para células mioepiteliais, enquanto que os 

elementos epiteliais, tais como ductos e ácinos, são MT negativos (Fresno et 

al., 1993; Bier et al., 1994; Yap et al., 2009).  A expressão de MT por 

imunohistoquímica em carcinomas de mama tem sido bem documentada, 

mostrando uma relação predominante entre uma marcação forte e pior 

prognóstico. O fato da maior expressão da MT estar relacionado com tumores 

menos diferenciados, ou de pior grau histológico é quase unânime nos 

demasiados estudos (Fresno et al., 1993; Haerslev et al., 1995; Ioachim et al., 

1999; Jin et al., 2001; Sharkawy; Farrag 2008a; Yap et al., 2009). Estes 

tumores ainda mostram maior expressão de MT nas regiões de pleomorfismo 

nuclear severo e maior quantidade de mitoses (Fresno et al., 1993; Haerslev 

et al., 1995; Zhang et al., 2000). Ocorre uma correlação positiva entre células 

MT positivas e de núcleo atípico com a expressão de Ki-67 (Oyama et al., 

1996). Piores índices de sobrevida têm sido relatados para casos 

intensamente marcados pela MT (Haerslev et al., 1995). Desta forma, casos 

que recidivaram e casos metastáticos também marcam intensamente em 

comparação com os demais, confirmando a importância da MT durante o 

comportamento tumoral mais agressivo (Schmid et al., 1993; Haerslev et al., 

1995). Outro estudo alerta para o fato de que diferenças com respeito ao 

tabagismo podem refletir em alterações das MTs nas neoplasias de mama, 

sendo que esta alteração foi mais significativa quando avaliada a expressão 

em tumores de baixo grau (Gallicchio et al., 2004). 

 Os estudos que avaliaram as isoformas gênicas específicas permitem 

afirmar que há uma expressão de MT1A, MT1E, MT1F, MT1G, MT1H, MT1X 

e MT2A nos tecidos normais. A expressão de MT1B não foi detectada nem 

em tumores nem em tecidos benignos, enquanto que MT3 somente foi 

expresso em tumores malignos de pior prognóstico (Jin et al., 2001; Sens et 

al., 2000; Tai et al., 2003). O MT2A é o gene que se expressa em maiores 

proporções nos tecidos benignos e nos tumores, correlacionando-se 
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positivamente com a proliferação celular e grau histológico. Tumores com 

grau III histológico, possuem alta expressão do ARNm de MT2A, quando 

comparado ao grau 1 e 2 (Jin et al., 2002). O tratamento com RNA de 

interferência contra MT2A em células MCF-7 aumentou a quimiosensitividade 

das células à doxorrubicina, sendo que quantidade significativamente maior 

de células entrou em apoptose (Yap et al., 2009). Foi demonstrado ainda que 

o silenciamento de MT2A aumenta a ocorrência de morte por entose nas 

linhagens MCF-7 (Lai et al., 2010).  Em outro trabalho foi identificado que a 

expressão de MT2A promove fenótipo invasivo de células MDA-MB-231 por 

meio de ativação de metaloproteínase de matrix 9 (MMP-9) via ativação de 

AP-1 e NF-κB. Além disso, os autores também silenciaram MT2A com RNA 

de interferência e observaram inibição do fenótipo invasivo das células (Kim et 

al., 2011). Desta forma, este conjunto de achados tem colocado o MT2A 

como alvo potencial de terapias contra o câncer de mama. Um estudo avaliou 

a presença de polimorfismos em uma população polonesa, encontrando um 

SNP no gene MT2A(rs28366003) que está associado ao risco de câncer de 

mama (Krześlak et al., 2012).  

 O gene MT1F está significativamente mais expresso nos tecidos 

benignos (células mioepiteliais) (Jin et al., 2002). Entretanto, já foi relatado em 

um trabalho que a expressão de MT1F pode estar aumentada segundo o grau 

histológico destas neoplasias (Jin et al., 2001). Outro trabalho mostra que não 

há diferenças em relação ao potencial invasivo de células em cultura com 

expressão de MT1F. Desta forma, os dados são controversos com relação ao 

potencial de avaliação de MT1F como marcador de diferenciação ou 

prognóstico (Tai et al., 2003). Com relação aos genes MT1A e MT1G, 

observou-se em estudo de cultura de células uma ausência de expressão nas 

células comerciais malignas. Para MT1G, foi observada expressão em células 

mioepiteiliais e ausência nas células malignas de cultura (Tai et al., 2003). Um 

estudo de avaliação da presença de genes com metilação em amostras de 

glândula normal, carcinoma ductal in situ e carcinoma ductal invasivo aponta 

este evento em MT1G como um sinal de transição de tecido normal para 

malignidade. Além disto, estes autores observaram maior frequência desta 

metilação em correlação positiva com o grau histológico tumoral e aumento 

de expressão de ki-67 (Park et al., 2011). Com relação à isoforma MT1E, tem 
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sido demonstrada uma associação entre o aumento de sua expressão e a 

marcação negativa para o receptor de estrógeno (RE) (Jin et al., 2000; Tai et 

al., 2003). Considerando que o RE já tem importância consolidada na 

avaliação do prognóstico para neoplasias de mama, esta associação sugere 

que a MT1E possa ser um alvo para restabelecimento de RE ou um marcador 

de prognóstico associado (Tai et al, 2003; Sharkawy; Farrag, 2008). Em 

imunohistoquímica muitos trabalhos também procuraram avaliar a associação 

entre o RE e a MT, mostrando que os altos índices de MT correlacionam 

sempre com menor marcação de receptor de estrógeno, ou seja, com perda 

de diferenciação (Fresno et al., 1993; Oyama et al., 1996; Ioachim et al., 

1999; Sharkawy; Farrag 2008).  

 O gene MT3 e sua proteína não estão expressos nas glândulas 

mamárias normais, sendo que uma ausência de sua marcação nos tumores 

está relacionada com maior sobrevida (Sens et al., 2001). Nos tecidos 

normais este gene parece estar silenciado por metilação da região promotora 

do gene, principalmente envolvendo os MREs (Somji et al., 2010).   

 

 

 2.2.8.7 Tireoide 

 

 

 Com respeito ao nível de expressão da MT nos carcinomas de tireoide, 

existem contradições, sendo que já foi demonstrado tanto um aumento quanto 

uma redução da MT nos tumores em relação ao tecido normal (Nartey et al., 

1987; Ferrario et al., 2008; Schmid et al., 2008). O trabalho mais antigo 

mostrou que a MT encontra-se mais concentrada nos tumores em relação aos 

tecidos normais, ressaltando que a marcação estritamente nuclear foi vista 

com maior frequência em adenomas foliculares, enquanto marcação nuclear e 

citoplasmática foi observada nos adenocarcinomas foliculares e papilares 

(Nartey et al., 1987). Os estudos posteriores mostram resultados distintos 

destes, porém mais confiáveis, pois o uso do anticorpo E9 da Dako 

(Carpinteria) foi comum aos mesmos. Assim, foi identificado que na verdade 

há uma queda de marcação, principalmente para casos de carcinomas 
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papilares da tireoide, com achados variáveis de marcação, relativamente 

maior para carcinomas foliculares, porém sempre com queda de expressão 

em relação aos tecidos normais (Ferrario et al., 2008; Schmid et al., 2008; 

Królicka et al., 2010).  Schmid e colegas (2008) encontraram uma 

proporção de mais de 50% de positividade celular nos adenomas foliculares, 

nível semelhante ao do tecido normal. Os carcinomas foliculares também 

apresentaram uma proporção de células marcadas semelhante a esta, sem 

diferenças entre áreas sólidas e trabeculares. Por outro lado para os casos de 

carcinomas papilares, que são as malignidades mais comuns da tireoide, a 

maioria dos casos teve ausência completa de marcação, resultados também 

vistos para os casos de carcinomas medulares de tireoide (Schmid et al., 

2008). Os resultados sugerem a MT como marcadora de diferenciação 

folicular, fato que merece melhor investigação. O estudo de Ferrario e colegas 

também evidencia a redução da MT nos tumores, entretanto demonstram que 

esta redução também ocorre nos carcinomas foliculares, numa fração de 22-

60%, e que para os carcinomas papilares, a redução foi de 28-75% (Ferrario 

et al., 2008). 

 Utilizando PCR array em uma amostra de 25 pacientes, destacou-se a 

queda acentuada de expressão dos genes da MT1/2 e MT4 (Finn et al., 

2007). Huang e colegas demonstraram que a queda de expressão do MT1G 

se dá por hipermetilação, o que ocorreu com maior frequência em pacientes 

do sexo masculino, que são reconhecidamente dotados de piores 

prognósticos (Huang et al., 2003). Um trabalho posterior avaliou 59 amostras 

destes tumores, mostrando baixa expressão de MT1E em 80,9% dos casos 

de carcinoma papilar de tireoide e 50% dos carcinomas foliculares; MT1G por 

sua vez teve baixa expressão em 60% de carcinomas papilares e 9% de 

carcinomas foliculares; MT1X apenas em carcinomas papilares da tireoide 

(76%); e MT2A em carcinomas papilares (65%) e foliculares (40%). Estes 

dados indicam que a baixa expressão de MT ocorre frequentemente em 

tumores epiteliais diferenciados de tireoide. Os autores confirmaram que há 

hipermetilação de MT1G, mostrando que seu restabelecimento por 

transfecção em células K1 provoca crescimento e tumorigenicidade 

reduzidos. Os dados apontam para a MT como potencial supressora de 

tumores da tireoide (Ferrario et al., 2008).  
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 2.2.8.8 Testículos 
 

 

 A observação de uma alta expressão de MT nos padrões papilar-

glandular quando comparado com massas tumorais sólidas, associado à sua 

localização periférica no tumor, sugeriram um padrão histomorfológico bem 

definido de expressão da MT para células em proliferação (Chin et al., 1993; 

Kontozoglou et al., 1989). Em outro estudo, seminomas marcam MT 

negativamente ou em intensidade fraca, independentemente do estágio 

clínico, enquanto muitos não-seminomas marcam intensamente a MT, 

principalmente aqueles mais avançados (Chin et al., 1993). Porém outro 

estudo subsequente mostra alta expressão de MT em seminomas com 

padrões muito similares independentemente do estágio tumoral (Eid et al., 

1998). Sugere-se que esta expressão aumentada em relação ao estudo 

anterior se deva ao fato de que o primeiro não fez recuperação antigênica em 

suas reações, além de não usarem o anticorpo E9 da Dako, que parece ser o 

mais amplamente utilizado e aceito nos estudos.  

 Em relação ao prognóstico, foi relatado que o aumento de MT1/2 

nestes tumores prediz melhor resposta a quimioterapia, contrário do que seria 

dito por outros estudos mostrando que a MT seria capaz de captar os agentes 

quimioterápicos e anular seus efeitos (Eid et al., 1998). Entretanto, este 

resultado não foi reproduzido por outro grupo de pesquisadores, que 

observou em sua amostra que a expressão proteica de MT é semelhante 

entre tumores responsivos e não responsivos ao tratamento (Meijer; Timmer, 

2000). 

 
 

2.2.8.9 Próstata 

 
 
 Na próstata humana normal, tanto estudos imunohistoquímicos como 

de radioimunoensaio, demonstraram a expressão de MT1/2. A reatividade 

para MT se dá em citoplasma e núcleo de células epiteliais glandulares. No 

geral, esta é mais intensa na zona periférica, moderada na zona transicional e 

fraca na zona central. Entretanto este padrão não é sempre seguido (Suzuki 
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et al., 1991; Garrett et al., 2000). É sabido que a transformação neoplásica 

prostática causa desbalanço da homeostasia do Zn (cerca de 60-70% da 

quantidade de Zn esperada para uma célula normal) (Costello; Franklin, 

1998). Tal distúrbio tem sido então correlacionado com a redução de 

transcrição da MT. Com o restabelecimento de Zn para estas células, obteve-

se também aumento de expressão da MT1/2 com menor significância para as 

células normais e maior significância para as malignas (Wei et al., 2008). 

Além disso, os estudos mostraram que o restabelecimento de Zn pode induzir 

as células prostáticas malignas a apoptose por vias mitocondriais (Feng et al., 

2000). Tal fato pode estar ligado ao restabelecimento de função de diversas 

enzimas, que indiretamente seriam controladas pela MT, visto o seu poder de 

armazenamento e distribuição do Zn (Wei et al., 2008).  Observa-se ainda 

uma tendência de perda de marcação de acordo com a progressão tumoral, 

fato que pode ser visualizado pela correlação inversa entre a expressão de 

MT com o grau de Gleason nos adenocarcinomas de próstata (Zhang et al., 

1996; Moussa et al., 1997). Todos os tumores classificados como grau II de 

Gleason mostraram intensa marcação para MT1/2, enquanto tumores de alto 

grau (IV e V) tiveram marcação negativa para MT.  Os tumores de grau III 

foram heterogêneos com marcação mista para MT. Não houve correlação 

entre o padrão de marcação de MT e o antígeno prostático específico (PSA) 

nestes pacientes (Moussa et al., 1997).  

 Um estudo utilizando RT-PCR convencional mostra que a MT presente 

nas células prostáticas normais se deve à expressão de MT1A, MT1E, MT1F, 

MT1X, e MT2A enquanto não expressam MT1B, MT1G, e MT1H. A expressão 

de MT1X e MT2A foram maiores que do restante. Nas culturas de células 

malignas observou-se uma redução da expressão principalmente de MT1A, 

MT1E e MT1X, sempre mantendo expressão de MT1F e MT2A. Nas cinco 

amostras de tumores avançados, os autores demonstram como achado 

principal a ausência de MT1X, com regularidade de MT2A e variações de 

expressão de MT1A e MT1E (Garrett et al., 2000). Um dos trabalhos 

demonstra que há hipermetilação da região promotora de MT1G em alguns 

tumores, relacionando-se ao estágio tumoral, mas não ao grau de Gleason. 

Os autores identificaram esta metilação em todas as linhagens celulares de 
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carcinoma prostático, porém, após tratamento demetilante não se observou 

alterações na expressão do MT1G (Henrique et al., 2005).  

 Algumas células epiteliais e estromais podem exibir baixos níveis de 

MT3, sendo esta aumentada em hiperplasias prostáticas intra-epiteliais, 

podendo ser aumentada em alguns tipos de adenocarcinomas (Garrett et al., 

1999). No estudo de Wei e colaboradores (2008), também foi observado 

aumento significativo de MT3 para células de hiperplasia prostática benigna, 

mas ausência em células normais e células de carcinoma, fato que merece 

maiores esclarecimentos (Wei et al., 2008). Em estudo in vitro, células 

malignas PC-3 foram transfectadas com MT1E e MT3, obtendo como 

resultado que o crescimento celular foi inibido naquelas que tiveram o 

aumento extrínseco de MT3. Além disto, os autores demonstraram que estas 

células tornaram-se menos susceptíveis a agentes quimioterapeuticos (Dutta 

et al., 2002). Entretanto, não há uma concordância deste achado com os de 

Juang e colaboradores (2013), que observaram que a transfecção de MT3 

para as células PC-3 resulta em aumento de proliferação celular, invasão e 

tumorigenicidade, demonstrando que este aumento esteve associado à queda 

de expressão do gene Ndrg1 e maspina (Juang et al., 2013). 

 

 

2.2.8.10 Fígado 

 

 

 Em um fígado normal, estudos imunohistoquímicos mostram forte 

marcação para a MT, sendo esta uniformemente distribuída entre núcleo e 

citoplasma (Tao et al., 2007). Todos os outros tecidos hepáticos incluindo 

ductos biliares e vasos sanguíneos apresentam marcação negativa. De forma 

contrária, os tumores hepáticos tendem a perder a MT, fato que leva a sugerir 

a MT como marcador de diferenciação celular para hepatócitos (Deng et al., 

1998; Endo et al., 2004; Tao et al., 2007; Datta et al., 2007). A marcação de 

MT1/2 foi fraca no citoplasma, preservando mais em núcleo dos carcinomas 

pobremente diferenciados, sendo a frequência nuclear mais comum nestes do 

que nos bem diferenciados e moderadamente diferenciados (Tao et al., 2007). 
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O tamanho tumoral também é influenciado, sendo que tumores maiores que 

dois centímetros têm menor positividade de marcação com relação aos 

menores que dois centímetros (Tao et al., 2007). 

 Os estudos com microarrays para expressão gênica mostram queda de 

expressão para MT1A, MT1B, MT1E, MT1F, MT1G, MT1H, MT3 e MT4 

(Iizuka et al., 2005; Iizuka et al., 2002; Kanda et al., 2009). Alguns autores 

demonstraram que há hipermetilação da região promotora de MT1G na 

maioria dos tumores e em algumas das amostras de tecidos não-malignos 

(Kanda et al., 2009).  Outros pesquisadores mostraram que a repressão das 

MTs é mediada por ativação da via PI3K/AKT, induzindo desfosforilação do 

fator de transcrição C/EBP-alfa (Datta et al., 2007).  

 

 

 2.2.8.11 Rins 

 

 

 O estudo mais tradicional, que deu início ao conhecimento das MTs foi 

realizado tendo como material tecidos renais ora equinos (Margoshes; Vallee, 

1957). A expressão de MT1/2 é relativamente intensa nos rins quando 

comparado a outros órgãos, sendo um componente celular renal em estado 

fisiológico, estando presente nos túbulos proximais dos néfrons. Esta 

presença de MT se dá tanto para rins fetais quanto para adultos, não sendo 

associada a nenhuma alteração patológica (Mididoddi et al., 1996). Em se 

tratando de neoplasias renais, ocorre expressão de MTs em núcleo e 

citoplasma, sendo esta maior nos tumores de alto grau, fato que ainda não foi 

bem investigado.  

 Utilizando primers para RT-PCR foi demonstrado que transcrições dos 

genes MT2A, MT1E, MT1F e MT1X são comuns no rim normal. Foram 

encontradas poucas transcrições de MT1A, e ainda nenhuma expressão de 

MT1B, MT1G, MT1H, MT3 e MT4 (Mididoddi et al., 1996; Nguyen et al., 

2000). Quanto às atividades gênicas nas neoplasias, observa-se um aumento 

de duas vezes na expressão de MT2A, diminuição de MT1A e de MT1G, 

enquanto níveis semelhantes ao das células normais foram observados para 
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as transcrições de MT1E, MT1F e MT1X (Nguyen et al., 2000). A presença de 

MT3 também foi detectada em rins normais, neoplasias renais e cultura de 

células de túbulo proximal humano  (Hoey et al., 1997). Este estudo 

demonstra níveis baixos de MT3 quando comparado à sua expressão em 

tecidos neurais. Desta forma, para sua expressão em tecidos cerebrais são 

necessários apenas 500 ng de RNA e 25 ciclos de reação, enquanto para 

uma expressão semelhante em tecidos renais, são necessários 1000 ng de 

RNA e 29-34 ciclos. Outro estudo não demonstrou a presença de MT3 em 

rins por executar apenas 30 ciclos de RT-PCR convencional, o que foi 

suficiente para alta detecção de MT2A e MT1X, e também seria suficiente 

para encontrar expressão de MT3 em células cerebrais, mas não nas renais 

(Mididoddi et al., 1996). No que diz respeito a neoplasias, a MT3 não 

distingue as mesmas de células normais (Hoey et al., 1997). 

 

 

2.2.8.12 Bexiga 

 

 

 A mucosa normal da bexiga usualmente não apresenta níveis proteicos 

detectáveis de MT1/2, podendo haver uma fraca marcação de fundo em 

camada de músculo liso e nas células uroteliais (Somji et al., 2001; Yamasaki 

et al., 2006).  Em um ensaio imunohistoquimico, encontrou-se taxa de 

positividade para expressão imunohistoquímica de MT de 4,3% para tumores 

grau I, 35,7% para grau II e 64,5% para grau III. Além disso, também houve 

correlação com o estágio clínico, onde tumores aquém do estágio T2 tiveram 

25,8% e tumores T2 ou mais avançados, 58,6%. Quanto ao aspecto 

histológico, os tumores papilares tiveram 22% e os não-papilares 62,5%. 

Assim, houve maior expressão de MT em casos com critérios clínicos e 

histopatológicos condizentes com pior prognóstico (Saga et al., 2002).

 Yamasaki e colegas (2006), utilizaram o “quickscore”, que avalia tanto 

a intensidade como a proporção de células positivas, e detectaram correlação 

significativa entre alto escore de expressão da MT e sobrevida global, 

doença-específica, e ainda progressão livre de doença (Yamasaki et al., 
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2006). Dois outros trabalhos, entretanto, mostraram resultados invertidos, 

sendo a alta expressão de MT relacionada a um menor grau histológico e 

menor estágio clínico (Kotoh et al., 1994; Saika et al., 1994). Tais resultados 

podem ser devido a diferenças em anticorpos, métodos e/ou interpretação 

dos resultados imunohistoquímicos. Além disso, a maioria dos estudos 

utilizam o anticorpo E9 para avaliação da MT, enquanto estes dois estudos 

utilizaram outro. 

 Com relação à expressão gênica, parece que a expressão de MT1E é 

variável tanto no tecido normal quanto no canceroso, e que estão presentes 

ARNm para MT2A e MT1X em ambos os tecidos. No entanto, MT1X esteve 

altamente expresso nos carcinomas e totalmente indetectável em células 

normais. Este estudo sugere que o aumento de expressão de MT1/2 em 

carcinomas de bexiga se deve ao aumento de expressão do gene MT1X 

(Somji et al., 2001). A isoforma proteica MT3 também foi testada como 

marcador de prognóstico para neoplasias de bexiga. O estudo demonstrou 

que nem por imunohistoquimica nem por PCR esta isoforma foi detectada nos 

tecidos normais e células normais em cultura. Marcações fracas foram obtidas 

em displasias, e, nos tumores, observou-se aumento da intensidade de 

marcação correlacionando-se positivamente com o aumento do grau de 

malignidade tumoral. Entretanto, a expressão gênica de MT3 não seguiu o 

mesmo parâmetro (Sens et al., 2001). 

 

 

2.2.8.13 Pulmões 

 

 

 De 62 casos de carcinomas de pulmão de células não pequenas, 

89,9% demonstraram aumento de expressão de MT1/2. Os resultados de 

qPCR mostraram que uma expressão significativamente aumentada nos 

tumores em relação ao tecido não-maligno foi obtida para MT1B, MT1F, 

MT1G, MT1H, e MT1X, enquanto que apenas o MT1E esteve 

significativamente reduzido. Não houve diferenças entre MT2A e MT1A dentre 

os grupos. Uma correlação significativa foi obtida entre a imunohistoquímica 
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para MT1/2 e a expressão de MT1X. O ARNm de MT4 foi detectado em 

apenas 2 casos. Casos classificados como de alta expressão de MT1F e 

MT1A foram associados a maior tamanho do tumor primário (pT2-4), sendo 

que esta associação ainda foi obtida entre MT1F e casos de maior grau de 

malignidade e MT1F e pior sobrevida, esta última também obtida para casos 

de maior expressão de MT2A. Assim, os autores concluem que os níveis de 

MT1F e MT2A podem ser considerados como marcadores de prognóstico 

para pacientes com carcinomas de pulmão de células não pequenas 

(Werynska et al., 2013b).  

 A MT3 foi observada em citoplasma e núcleo de pneumócitos normais 

e em Carcinoma de pulmão de células não pequenas NSCLC. Observou-se 

menor expressão nuclear nestes carcinomas do que no tecido pulmonar não-

maligno. Entretanto, houve relação oposta para a expressão citoplasmática, 

que foi maior nos tumores do que no tecido não-maligno. Tal expressão 

citoplasmática, entretanto, não reflete em diferenciação histológica tumoral 

nem em grau histológico, sendo apenas visto que uma expressão 

citoplasmática menor foi associada com tumores do tipo adenocarcinomas de 

tamanhos maiores. Utilizando o PCR, foi observado que o gene MT3 está 

mais ativo nos carcinomas epidermoides de pulmão em relação ao tecido 

não-maligno. A expressão gênica não esteve relacionada à idade, gênero, 

grau de malignidade, tamanho tumoral. Porém, a baixa expressão do MT3 

esteve associada com pior sobrevida (Werynska et al., 2013a). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

 O presente trabalho tem como objetivo avaliar o padrão de transcrição 

dos genes MT1A, MT1B, MT1E, MT1F, MT1G, MT1H, MT1X, MT2A, MT3 e 

MT4 em amostras de CEB armazenadas no banco de tumores do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA) no período de 2007 a 2009. Serão considerados 

como fatores do estudo os aspectos clínicopatológicos (idade, sexo, uso do 

tabaco, uso do álcool, topografia das lesões, tamanho segundo classificação 

do TNM, grau histológico, intensidade de infiltrado inflamatório, presença de 

invasão perineural, recidivas, metástases), a sobrevida dos pacientes, e a 

quantificação de ARNm das isoformas das MT. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a. Tabular e realizar estatística descritiva dos dados clinicopatológicos da 

amostra;  

b. Identificar e quantificar a expressão gênica das diferentes isoformas das 

MTs nos fragmentos cirúrgicos de CEB e de mucosa oral correspondente 

(MOC) a cada paciente coletados dentre o período 2008 e 2009 e 

armazenados no Banco Nacional de Tumores (BNT) do INCA; 

c. Tabular as características da expressão gênica das MTs nas amostras de 

CEB e MOC; 

d. Comparar a expressão gênica normalizada de CEB com características 

clínicopatológicas e fatores clássicos relacionados ao prognóstico do CEB, 

tais como: idade dos pacientes (> ou < que 45 anos), sexo, hábitos como 

tabagismo e etilismo, topografia do CEB, tamanho tumoral categorizado 

segundo TNM, envolvimento metastático linfonodal e à distânicia, grau 

histológico segundo a Organização Mundial de Saúde e estádio tumoral 

segundo sistema TNM. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 AMOSTRA 
 

 

 O presente protocolo de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) do Instituto Nacional de Câncer (INCA) sob o registro 

48/11 e parecer consubstanciado do CEP da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo sob o número 47833 gerado na Plataforma Brasil 

(Anexos A e B). 

 Utilizou-se uma amostra de conveniência de fragmentos de carcinoma 

epidermoide bucal (CEB) e fragmentos de mucosa oral correspondente 

(MOC) a cada caso, armazenados em freezer a -80º no Banco Nacional de 

Tumores do INCA (BNT-INCA) no período de 2007 a 2009. O critério de 

inclusão foi amostras de CEB que envolvessem língua e/ou assoalho bucal. 

 As informações clínico-demográficas e de acompanhamento dos 

pacientes foram obtidas a partir de consulta aos prontuários do arquivo 

médico do INCA. Os dados levantados incluíram: sexo, tabagismo, etilismo, 

queixa dos pacientes, localização dos tumores, tamanho, tratamento 

realizado, informações sobre metástase, recidivas e sobrevida. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Avaliação dos fragmentos teciduais e macrodissecção 

 

 

 Todos os fragmentos obtidos foram avaliados macroscopicamente e 

microscopicamente. Para tal, cortes histológicos, denominados de “lâminas 

espelho”, foram obtidos para cada fragmento a partir de secções histológicas 
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dos mesmos em criostato. Tais secções foram coradas com azul de toluidina 

(1%) por 1 minuto, seguida de enxágue em água (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um dos objetivos de uso das lâminas espelho foi confirmar a presença 

do CEB e confirmar a presença de EOC íntegro nos devidos fragmentos. 

Após confirmação histológica, as lâminas foram fundamentais para 

estabelecimento de parâmetros para a macrodissecção. O objetivo da 

macrodissecção foi a obtenção de fragmentos contendo no mínimo 70% de 

tecido alvo, que seriam os grupamentos de células neoplásicas para o estudo 

do CEB (ilhotas, lençóis de invasão celular, etc.), e um fragmento de epitélio 

oral íntegro, eliminando ao máximo o tecido conjuntivo da lâmina própria e 

tecidos contaminantes para as análises, como músculo, tecido adiposo e 

glândulas salivares menores.  Na figura 6 observa-se uma simulação de áreas 

eliminadas com o bisturi após interpretação do fragmento com o auxílio da 

lâmina espelho (Figura 4.2). 

 

 

 

 

 

A) B) 

Figura 4.1 - A) Corte histológico em criostato dos fragmentos armazenados no BNT. B) 
Coloração com azul de toluidina a 1% para visualização da lâmina espelho 
do caso 
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 A partir das lâminas espelho, também foi possível avaliar o grau 

histológico tumoral e o infiltrado inflamatório, caso presente. Tais 

características foram confirmadas posteriormente por avaliação das lâminas 

em H.E dos fragmentos que ficam arquivadas como registro de entrada dos 

fragmentos no BNT. O grau histológico tumoral foi estabelecido segundo a 

classificação tradicional da Organização Mundial de Saúde, no qual tumores 

bem diferenciados correspondem àqueles em que o tumor mantém 

características muito semelhantes ao epitélio oral normal, tumores 

moderadamente diferenciados são aqueles que contêm pleomorfismo nuclear 

e atividade mitótica distintos, porém, usualmente, uma menor queratinização. 

Tumores pobremente diferenciados são constituídos por células 

predominantemente imaturas, com numerosas mitoses, por vezes atípicas, e 

queratinização mínima (Cardesa et al., 2005). O infiltrado inflamatório foi 

avaliado categorizando os casos em casos de infiltrado inflamatório ausente 

ou leve e casos de infiltrado inflamatório moderado ou intenso. 

 

 

 

Figura 4.2 - Painel de lâminas espelho elaboradas a partir dos fragmentos de CEB e EOC coletados. Nas áreas 
tracejadas observa-se uma simulação de áreas a serem eliminadas com o bisturi na macrodissecção. 
A) fragmento de EOC com extensa área de tecido conjuntivo eliminada. B) fragmento de EOC com 
área de tecido conjuntivo e músculo eliminadas na macrodissecção. C) fragmento de CEB com área 
de tecido conjuntivo e glândula salivar menor eliminadas na macrodissecção. D) Fragmento de CEB 
com grande quantidade de tumor, sem necessidade de macrodissecção (>70% de tumor) 
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4.2.3 Extração do RNA e transcrição reversa 

 

 

 Após macrodissecção, seguiu-se para o protocolo estabelecido para 

extração de RNA utilizando o RNeasy microkit da Qiagen, da seguinte 

maneira: os tecidos macrodissecados foram seccionados em fragmentos 

menores com o bisturi e colocados em tubos eppendorf de 2ml contendo 350 

ul de uma solução composta por tampão RLT (KIT RNease, Qiagen) e B-

mercaptoetanol. Tal solução foi elaborada adicionando-se 10 ul de B-

mercaptoetanol para cada 1ml de buffer RLT. Em seguida, foi realizada a 

trituração do tecido com mixer Omni µH, Micro Homogenizer (OMNI 

International) no interior do tubo ependorf, o qual permaneceu no gelo durante 

todo o procedimento. Após a homogeneização de cada fragmento tecidual, a 

sonda do triturador seguiu para um protocolo de limpeza, que constou de 

ativação da máquina em tubos falcon de 15ml com soluções para limpeza, na 

sequência: água miliQ; álcool absoluto (3 vezes); finalizando em água DEPC 

(Figura 4.3). Os tubos foram desprezados após única utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Demonstração de protocolo de higienização do triturador de tecidos (Omni µH, Micro 
Homogenizer) após uso em cada um dos fragmentos utilizados no estudo 
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 Após trituração, as amostras foram levadas para centrífuga por 3 

minutos a 13.000 rpm no equipamento Heraeus sorvall high-speed benchtop 

centrifuge. Ao sobrenadante obtido acrescentou-se 350 ul de álcool 70%, 

fazendo movimentos de up and down. O material foi transferido para a coluna 

de purificação de RNA fornecida pelo kit e posteriormente, centrifugado a 

13.000 rpm por 1 min, seguindo o protocolo do fabricante. Descartou-se o 

material que atravessou a coluna, e adicionou-se 350 ul de buffer RW1 (Kit 

RNeasy), passando por nova centrifugação de 1 min a 13.000 RPM. Em 

seguida, as amostras na coluna foram incubadas com enzima de quebra de 

ADN (DNAse) por 15 min em temperatura. Posteriormente adicionou-se mais 

350 ul de buffer RW1 e as colunas foram centrifugadas por 1 min a 13.000 

RPM. Em seguida, descartou-se o líquido do tubo e foram adicionados 500 ul 

de RPE (com etanol), passando por mais uma centrifugação de 1 min a 

13.000 RPM. Logo, prossegue-se para uma centrifugação com álcool 80%, de 

2 min a 13.000 RPM. Após este passo, seguiu-se com uma centrifugação com 

tampa aberta, sem adicionar nenhum líquido, por 5 min a 13.000 RPM para 

secagem da membrana no qual o RNA estava precipitado. Finalmente, 

adicionou-se 14 ul de água RNase-free direto no centro da coluna, 

centrifugando por 1 min a 13.000 RPM para eluição do RNA. 

 Após extração do RNA, todos os casos foram avaliados e mensurados 

por espectrofotometria no equipamento NanoDropTM 2000 (Thermo Scientific), 

cuja razão OD 260 e 280 variou entre 1,3 e 1,9. A qualidade do RNA foi 

avaliada por meio de géis de agarose 2%, utilizando 1mg de RNA de amostra, 

variável quantidade de água MiliQ para completar volume de 10 ul, e mais 10 

ul de RNA loading em cada poço do gel. O resultado foi considerado ótimo 

quando bandas 28S e 18S de RNAr estavam nítidas e intensas, numa razão 

2:1. As amostras 3, 4 e 7 da figura 4.4, seguindo da esquerda para a direita, 

foram consideradas inadequadas. Para os casos onde as amostras eram 

escassas, considerando o resultado obtido pela avaliação no NanoDropTM, 

prosseguiu-se diretamente para a etapa de qPCR utilizando o primer para 

avaliação da expressão da gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH), a 

fim de poupar amostra para as reações subsequentes de qPCR. As amostras 

que apresentaram ausência de expressão para o gene constitutivo GAPDH 

foram excluídas do estudo. 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A transcrição reversa para síntese do ADN complementar (ADNc) foi 

realizada com o kit High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied 

Biosystems) seguindo as instruções do fabricante. Para tal, padronizou-se um 

input de 80 ng de ADNc para cada amostra, completando o volume da reação 

para 10 ul com 1,0 ul de DNase 1 (Invitrogen™), 1 ul do tampão buffer DNase 

10x (Invitrogen™) e quantidade variável de água RNase-free (Sigma). Após 

15 minutos em temperatura ambiente da mistura destes componentes, 

adicionou-se 1ul de EDTA em pH8, e a solução foi levada em termociclador à 

65º C por 10 minutos para inativação da DNAse. Paralelamente, foi elaborado 

um mix de volume de 10 ul, contendo os outros componentes do kit High 

Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems), a saber: H2O 

DEPC (3,2 ul); 10x RT Buffer (2,0 ul); dNTP mix (0,8 ul); random primers (2,0 

ul); RNase Out (1,0 ul); enzima Multiscribe (1,0 ul). Finalmente, misturou-se o 

mix descrito inicialmente com este, e então se prosseguiu para execução das 

reações em termociclador, adotando os parâmetros descritos pelo 

fabricante:1) 25º C por 10 minutos; 2) 37º C por 2 horas; 3) 85º C por 5 

minutos; 4) Estocagem e armazenamento do ADNc em freezer -30º C. 
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Figura 4.4 - Avaliação de integridade do RNA das amostras por corrida em gel de agarose 2% para 
visualização das subunidades 18S e 28S do RNA ribossômico. As amostras 3, 4 e 7 foram 
consideradas inadequadas e excluídas do estudo 
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4.2.4 Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

 

 Para detecção da expressão gênica das diferentes isoformas de MT, 

utilizou-se um ensaio de PCR quantitativo em tempo real (qPCR) com a 

tecnologia TaqMan®. Os iniciadores ou primers foram desenhados e 

padronizados pela Applied Biossistems, que os disponibiliza em seu catálago 

sob a forma de ensaios inventariados, no formato all-in-one, ou assays in 

single tubes, onde ambos os primers (forward e reverse) e a sonda TaqMan® 

são armazenados em tubo único, em concentrações otimizadas para 

obtenção de melhor eficiência. A emissão de fluorescência deste ensaio é 

dada pelo fluoróforo FAMTM (reporter) após quebra da sonda pela ação da 

enzima ADN polimerase a cada ciclo do qPCR. Liberando o fluoróforo FAMTM, 

elimina-se o efeito supressor (quencher) de fluorescência do corante 

TAMRATM que se encontra aderido à sonda por ligação covalente. A tabela 

4.1 descreve as características individuais dos ensaios adquiridos para 

identificação de cada isoforma da MT por meio do qPCR. 

 Para a execução das reações, utilizou-se ainda o TaqMan® Universal 

Master Mix II, with UNG (Life Technologies). Trata-se de um tubo maior 

contendo todos os demais componentes necessários para as reaçõs do 

qPCR, também disponibilizados em concentração otimizada pela empresa, a 

saber: enzima ADN-polimerase AmpliTaq Gold®; Uracil-ADN glicosilase; 

dTNPs com dUTP; fluorescência de referência passiva ROXTM; componentes 

de tampão otimizados; e AmpErase® UNG, que protege contra novas 

amplificações de produtos de PCR contendo dU para minimizar contaminação 

tipo carry-over. 
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Tabela 4.1 - Relação das isoformas da Metalotioneína e características dos ensaios 
desenhados pela Applied Biosystems para sua identificação por meio de 
qPCR 

Gene ID Life 
Technol. Sequência da sonda Exon 

alvo 
Ref. Seq. 

NCBI 
MT1A Hs00831826_s1 AGTGCAGCTGCTGTGCCTGATGTCC 3 NM_005946.2 

MT1B Hs01875377_s1 CTGACCGGTTTGCTACATTCTTTTT 4 NM_005947.2 

MT1E Hs01938284_g1 AGGGCAGGGAGGTGCCCGGTCAAGT  AF495759.1 

MT1F Hs00744661_sH TTATACCACCTTGACCCATTTGCTA 4 NM_005949.3 

MT1G Hs02578922_gH GAAGTGCAGCTGCTGCGCCTGATGT 3 NM_005950.1 

MT1H Hs00823168_g1 TACAACTCCGACTCATTTGCTACAT 4 NM_005951.2,X6

4177.1 

MT1X Hs00745167_sH GTGCCTGATGCCAGGACAGCTGTGC 3 NM_005952.3 

MT2A Hs02379661_g1 TTATGTACAACCCTGACCGTGACCG 4 NM_005953.3 

MT3 Hs01921768_s1 CCCCTTCCCCTGCTGACCTTGGAGG 6 NM_005954.2 

MT4 Hs00262914_m1 GTCTGCATGTCTGGAGGAATCTGCA 1 NM_032935.2 

GAPDH Hs03929097_g1 CAAGAGGAAGAGAGAGACCCTCACT 12 NM_001256799.

1 

 

 

 O aparelho 7500 Real Time PCR Systems (Applied Biosystems) foi 

utilizado para a execução das reações, as quais foram realizadas em triplicata 

em placas ópticas de 96 poços (Axygen®), seguindo o protocolo: 3,5 ul de 

água RNase-free; 0,5 ul de  primers (assays in single tubes); 5,0 ul da solução 

universal (TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG); e 1 ul de amostra 

(ADNc). Em seguida as placas foram centrifugadas em centrífuga refrigerada 

(Eppendorf 5810 R) a 4000 rpm  por 2 min em temperatura 4º C, e colocadas 

no equipamento de qPCR, seguindo as temperaturas de ciclagem 

recomendadas pelo fabricante (Figura 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5 - Configuração recomendada para qPCR segundo o manual da Applied Biosystems 
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4.2.5 Análise do qPCR 

 

 

 Para a determinação da eficiência de amplificação dos alvos em tempo 

real foram obtidas curvas padrão utilizando diluições seriadas em log de 5 de 

DNAc proveniente de células SCC-9 (linhagem comercial de carcinoma 

epidermoide de língua fornecida pela American Type Culture Collection) para 

cada isoforma da MT e para o gene constitutivo GAPDH, da seguinte forma: 

1/1, 1/5, 1/25, 1/125, 1/625. Três pontos, no mínimo, foram usados para a 

construção das curvas padrão, gerando um gráfico de regressão linear. Para 

estimar a eficiência (E) do ensaio de PCR em tempo real foi realizado o 

seguinte cálculo: E = (10-1/slope – 1) x 100. Considerou-se eficiência aceitável 

quando situada entre o intervalo 80% a 120%. Para cada curva padrão o 

software procura o melhor ajuste entre os pontos e calcula a regressão linear 

fornecendo o R2 (ideal R2 ≥ 0.99).  

 Para a quantificação relativa dos genes da MT estudados no presente 

estudo, todas as amostras experimentais foram amplificadas em triplicata e a 

quantidade normalizada do gene-alvo foi determinada a partir da equação da 

reta obtida por meio da curva-padrão de cada gene. No exemplo da figura 4.6 

observa-se uma curva padrão obtida para o gene MT2A e a equação da reta 

obtida. A expressão normalizada relativa para a amostra é representada pela 

incógnita X na equação, que é então obtida após conclusão da equação com 

a substituição da variável Y pelo valor de Ct obtido no qPCR para a amostra. 
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Figura 4.6 – Exemplo de curva padrão obtida a para o gene MT2A partir da diluição de amostras de SCC-
9 em 5 logs 
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4.2.6 Análise dos dados 

 

 

 Os dados de expressão obtidos foram analisados com auxílio do 

software GraphPad Prism 5 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA). As 

análises comparativas foram precedidas da realização do teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov para definir se os dados eram 

paramétricos ou não paramétricos. Esta análise foi considerada para 

determinar a forma de representação nas tabelas a partir da estatística 

descritiva dos dados. Para dados não paramétricos a representação dos 

valores será feita por mediana e valores mínimos e máximos. Para dados 

paramétricos a representação dos valores será feira por média e desvio 

padrão. 

 Os valores numéricos de expressão de cada gene obtidos a partir da 

equação da reta correspondente foram utilizados para as análises. Todos os 

dados clínico-patológicos foram utilizados para comparações dos valores de 

expressão entre grupos, como as comparações a partir do tamanho tumoral, 

grau histológico, comportamento metastático e estágio do TNM. Os tumores 

ainda foram classificados como “CEB de alta expressão” e “CEB de baixa 

expressão”. A mediana de expressão obtida a partir da análise das amostras 

de mucosa oral correspondente (MOC) aos casos de CEB representou o 

ponto de definição do que se tratou como “CEB de alta expressão” e “CEB de 

baixa expressão”. Casos de CEB que tiveram expressão superior à mediana 

obtida para MOC representaram casos de alta expressão e casos de CEB 

que tiveram expressão inferior à obtida para MOC representaram casos de 

baixa expressão. Esta divisão foi utilizada para as comparações com os 

dados clínico-patológicos por meio de análise de tabelas de contingência. 

  O teste de Mann-Whitney foi empregado para as análises 

comparativas de grupos, como exemplo, para comparação entre grupos de 

tumores metastáticos e tumores não metastáticos. Para as comparações 

entre três grupos independentes ou mais (Tamanho segundo o sistema TNM, 

grau histológico de malignidade), o teste utilizado foi o de Kruskal-Wallis 

seguido de pós-teste de Dunns. Especificamente para as comparações entre 

CEB e MOC, utilizou-se o teste de Wilcoxon, que é para dados não 
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paramétricos e para amostras pareadas. Variáveis categóricas, como as 

comparações entre tumores de alta expressão e tumores de baixa expressão, 

foram avaliadas pelo teste Exato de Fisher quando havia dois grupos 

comparativos ou pelo teste do Qui-quadrado (χ2) quando havia mais de dois 

grupos comparativos. 

As curvas de sobrevida global foram estabelecidas por meio do método 

de Kaplan–Meier e comparadas pelo teste de Cox-Mantel. Os dados clinico-

demográficos que classicamente fornecem informações de prognóstico, como 

tamanho tumoral, grau histológico, comportamento metastático e estágio do 

TNM foram testados quando à capacidade preditiva de sobrevida para a 

presente amostra. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 DADOS CLÍNICO-PATOLÓGICOS 

 

 

A tabela 5.1 identifica as principais características clínico-patológicas 

dos casos de CEB incluídos no estudo. Trinta e cinco casos foram incluídos 

na amostra de estudo. Os pacientes tinham em média 59,5 anos (±13,3), 

sendo a maioria do sexo masculino (77,1%; masculino/feminino= 3,37). Com 

relação a hábitos nocivos, 25 pacientes forneceram informações sobre uso do 

tabaco. Destes, 57,1%  (n= 20) declararam-se tabagistas, e o tempo médio de 

uso foi de 37,4 anos (±7,6), com quantidade média de 26,5 (±11,0) 

cigarros/dia. De 24 pacientes, 17 declararam-se etilistas, com tempo médio de 

33,3 (±13,3) anos. O tempo médio de sintomas relacionados ao CEB pode ser 

calculado para 26 pacientes, dando uma média de 8,5 meses, com a queixa 

principal de “ferida na boca” como a mais comum (n= 15; 42,8%). A 

sintomatologia dolorosa foi observada em 14,3% dos casos, e para os casos 

remanescentes, observou-se disfonia, (n= 2; 5,7%), prurido (n= 1; 2,8%), e 

ausência de sintomas (3 casos). Seguindo os critérios de inclusão do estudo 

com relação à localização, obteve-se um maior número de casos com 

localização exclusivamente em borda de língua (n=19; 54,3%). Os outros 

casos envolviam língua e assoalho, sem distinção de epicentro tumoral (n= 8; 

22,8%), ou somente assoalho bucal (n= 8; 22,8%). 

  



93 
 

Tabela 5.1 - Dados clínicopatológicos referentes aos 35 casos de carcinomas epidermoides 
bucais incluídos no presente estudo 

PARÂMETROS CATEGORIA N. (%) 
Idade 

(média 59,5; DP±13,3) 
35-60 anos 
> 60 anos 

20 
15 

57,1 
42,9 

Sexo Masculino 
Feminino 

27 
8 

77,1 
22,8 

Tabagismo 
Sim 
Não 
SI 

20 
5 

10 

57,1 
14,3 
28,6 

Etilismo 
Sim 
Não 
SI 

17 
7 

11 

48,6 
20,0 
31,4 

Queixa principal 

Dor 
Ferida na boca 

Outras 
Ausente 

SI 

5 
15 
3 
3 
9 

14,3 
42,8 
17,1 
17,1 
25,7 

Localização 
Língua 

Assoalho 
Língua e assoalho 

19 
8 
8 

54,4 
22,8 
22,8 

 

Dimensão clínica 
T1 
T2 
T3 
T4 

5 
18 
11 
1 

14,3 
51,4 
31,4 
2,8 

Grau histológico 
BD 
MD 
PD 

7 
20 
8 

20,0 
57,1 
22,8 

Inflamação Ausente / Leve 
Moderada / Intensa 

23 
12 

65,7 
34,3 

Invasão perineural 
Presente 
Ausente 

SI 

19 
15 
1 

54,3 
42,8 
2,8 

Metástase confirmada (pNM) 

N0M0 
Metastáticos total 

N1 
N2a 
N2b 
N2c 
N3 
M1 
MX 

16 
19 
2 
5 
7 
3 
2 
4 
1 

45,7 
54,3 
5,7 
14,3 
20,0 
8,6 
5,7 
11,4 
2,8 

Extravasamento capsular Sim 
Não (dentre os metastáticos) 

5 
14 

14,3 
40,0 

Estágio patológico (pTNM) 
Estágio 1 
Estágio 2 
Estágio 3 

Estágio 4 (a, b ou c) 

5 
7 
8 

15 

14,3 
20,0 
22,8 
42,8 

Recidivas Sim 
Não 

7 
28 

20,0 
80,0 

Sobrevida  
doença-específica* 

Óbitos 
Vivos 

13 
15 

57,1 
42,9 

Fonte: Instituto Nacional de Câncer (2007-2009), com fragmentos armazenados no Banco Nacional de 
Tumores - INCA. SI: Sem informação;  BD – bem diferenciado; MD – moderadamente diferenciado; PD 
– pobremente diferenciado. *7 de óbito não relacionados ao carcinoma epidermoide bucal. 
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Segundo os parâmetros utilizados no sistema TNM para CEB, 

prevaleceram na amostra tumores T2 (n=18; 51,4%) e T3 (n=11; 31,4%), ou 

seja, tumores entre 2 e 4 cm (T2) e tumores maiores que 4 cm (T3), 

respectivamente. Tumores T1, ou menores que 2 cm, representaram 14,3% 

(n= 5) da amostra, e apenas um caso foi classificado como T4, por invadir 

profundamente o músculo genioglosso. Todos os casos foram tratados 

cirurgicamente, sendo empregada a glossopelvectomia (n=21; 60,0%), 

glossectomia (n=13; 37,1%), e um único caso de ressecção de lesão em 

assoalho sem extensão cirúrgica para língua e/ou mandíbula (n=1; 2,9%). A 

grande maioria dos pacientes recebeu esvaziamento cervical, variando entre 

uni (n=18; 51,4%) ou bilateral (n= 15; 42,8%).  

Utilizando os critérios tradicionais de gradação histológica adotados 

pela OMS (Cardesa et al., 2005), observamos um predomínio de tumores 

moderadamente diferenciados (n=20; 57,1%). Tumores bem diferenciados 

representaram 20,0% da amostra (n=7) e pobremente diferenciados 22,8% 

(n= 8). Com relação ao infiltrado inflamatório, observou-se 23 (65,7) casos 

com infiltrado linfocítico leve ou ausente e 12 (34,3) casos com infiltrado 

linfocítico moderado e apenas um caso de infiltrado inflamatório intenso. De 

todos os casos, apenas seis (17,1%) tiveram margens comprometidas após o 

tratamento cirúrgico, sendo que dois recidivaram. Com relação a outros 

aspectos histológicos, registrou-se nos laudos histopatológicos a presença de 

invasão perineural em 14 casos (40,0%), angiolinfática em 2 (5,7%) e ambas 

em 5 (14,3%) casos. Aos cortes, a espessura tumoral mínima observada foi 4 

mm e a máxima 35 mm, dando uma média de 15,4mm (±7,01).  

A metástase regional foi observada em 19 casos (54,3%), 

prevalecendo o padrão N2b (n=7; 20,0%) e N1 (n=5; 14,3%). O 

extravasamento capsular foi registrado em 5 (14,3%) casos, dos quais apenas 

1 não foi a óbito. Metástase à distância foi confirmada histopatologicamente 

em apenas um caso por meio de exame de lavado brônquico. Apesar disto, 

houve diagnóstico imaginológico de metástase à distância em outros três 

casos: dois casos em exame de radiografia de tórax e um caso em 

cintilografia óssea (metástase em vértebras, íleo e escápula).  Considerando 

o evento metástase como um todo, pode-se dizer que houve 16 (45,7%) 

casos não metastáticos (N0M0) e 19 (54,3%) metastáticos. 
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A radioterapia do tipo cobaltoterapia foi realizada em 22 (74,3%) casos.  

Dos pacientes que não receberam radioterapia, todos possuíam tumores de 

tamanho T1 ou T2 inicialmente, e margens livres no pós-cirúrgico. Quatro 

tiveram diagnóstico de metástase regional após esvaziamento cervical, e 

destes, dois recidivaram. 

O tempo de acompanhamento médio foi de 31,9 meses (±20,96), 

variando entre 2,4 a 71,8 meses. Neste período, foram registradas sete (20%) 

recidivas.  Para oito pacientes (22,8%) foram também registradas a presença 

de outros tumores (segundo primários): carcinoma de pequenas células em 

pulmão (n= 1), carcinoma epidermoide de laringe (n= 3), carcinoma 

basocelular em região nasal (n= 1), adenocarcinoma gástrico (n= 1) e 

adenocarcinoma em endométrio (n= 1). Apenas um destes ocorreu 

previamente ao CEB, constando de um carcinoma epidermoide de laringe de 

paciente que evolui para óbito.  

57,1% (n= 20) dos pacientes desta amostra tiveram registro de óbito 

nos arquivos médicos do INCA, sendo 7 (20,0%) não relacionados ao avanço 

do CEB. O tempo médio de sobrevida dos casos censurados, ou seja, casos 

sem registro de óbito ou com óbito não relacionados ao CEB, foi de 39,0 

(±20,20) meses. A média de sobrevida para casos de óbitos relacionados ao 

CEB foi de 20,0 (±16,9) meses. Os dados clinicopatológicos classicamente 

vinculados ao estabelecimento prognóstico foram testados quando à 

capacidade preditiva de sobrevida para a presente amostra, sendo os mais 

importantes representados pela figura 5.1. O evento metastático é 

mundialmente reconhecido como o de maior peso no prognóstico (Cardesa et 

al., 2005). Na presente amostra observou-se que 52,63% (n= 10) dos casos 

de CEB metastáticos foram a óbito pela doença. Este número foi bem 

reduzido quando não houve metástases do CEB (n= 3; 18,75%). As 

diferenças observadas margearam significância estatística pelo teste de 

Mantel-Cox (p= 0,07). Os casos metastáticos com extravasamento capsular 

linfonodal tiveram menor sobrevida, com diferenças margeando significância 

estatística (p= 0,066). Os casos classificados como estágio 4, conforme o 

pTNM obtido, tiveram sobrevida significantemente reduzida (p= 0,009). 

Observando o tamanho separadamente, nota-se que casos de tumores T3 e 

T4 tiveram menor sobrevida quando comparado ao grupo formado por casos 
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T1 e T2, ou de lesão inicial (p=0,034).  Outros fatores, como grau histológico 

(p= 0,4134), recidiva (p= 0,2923), pacientes acima de 60 anos (p= 0,8394) e 

invasão perineural (p= 0,2070), não mostraram valor prognóstico para a 

presente amostra.  
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B) A) 

Figura 5.1 - Gráficos de análise de sobrevida segundo parâmetros clínico-patológicos 
potencialmente relacionados com prognóstico. A) Gráfico dissociando a amostra 
segundo os parâmetros de T do sistema TNM. B) Gráfico dissociando a amostra 
segundo o comportamento metastático do CEB (excluídos casos Nx e casos Mx). 
C) Gráfico dissociando a amostra segundo o evento “extravasamento capsular 
linfonodal” (EC) em casos com metástase nodal com descrição de EC (N+EC), 
casos com metástase nodal sem EC (N-EC) e casos não metastáticos 
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5.2 EXPRESSÃO GÊNICA DAS METALOTIONEÍNAS 

 

 

A tabela 5.3 descreve a proporção de casos onde foi possível 

identificar a expressão gênica das diferentes isoformas de MT. Foi possível 

identificar expressão dos genes MT1A, MT1X e MT2A em todas as amostras 

de CEB do estudo, bem como para todas as amostras de mucosa oral 

correspondente (MOC). A expressão dos genes MT1B, MT1E, MT1F, MT1G, 

MT1H e MT3 foi indetectável em algumas das amostras, destacando-se os 

genes MT1B e MT1H, onde a expressão foi detectada em apenas um mínimo 

de casos (Tabela 5.3). 

 

 
Tabela 5.3 - Relação entre isoformas de Metalotioneína e a proporção de casos onde foi 

identificada sua expressão dentre os 40 ciclos de RT-qPCR executados 

Gene 
Expressão gênica 

CEB1 MOC2 
MT1A 100% 100% 
MT1B 5,7% 0% 
MT1E 100% 94,3% 
MT1F 100% 94,3% 
MT1G 100% 94,3% 
MT1H 11,4% 11,4% 
MT1X 100% 100% 
MT2A 100% 100% 
MT3 65,7% 94,3% 
MT4 57,1% 80% 
GAPDH 100% 100% 

1. Carcinoma epidermoide bucal; 2. mucosa oral correspondente. 
 

 

 

5.2.1 Quantificação da expressão gênica das Metalotioneínas 

 

 

A figura 5.2 ilustra a expressão dos genes das MTs em CEB e MOC e 

a tabela 5.4 relaciona as medianas e variações de expressão para cada 

tecido. Observa-se que geralmente todos os genes das MTs são de baixa 
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expressão em relação ao GAPDH, como pode ser visto pela quantidade 

predominante de casos abaixo do eixo x do gráfico da figura 5.2. Dentre os 

genes das MTs, destacam-se MT2A, MT1X e MT1G por apresentarem os 

maiores níveis de expressão em ambos os tecidos, no CEB e na MOC 

(Tabela 5.4). O gene MT2A teve expressão semelhante ao MT1X no CEB, 

porém este último destacou-se dentre os genes nas amostras de MOC. Os 

genes de menor expressão no CEB foram MT3 e MT4 enquanto que nas 

amostras de MOC foram os genes MT1F e MT4. Seguindo para uma 

comparação entre a expressão dos genes das MTs no CEB com a expressão 

dos genes na MOC, observou-se a existência de diferenças significativas com 

relação ao MT1A (p= 0,008), MT1F (p=0,0011), MT1X (p<0,0001), MT3 

(p<0,0001) e MT4 (p= 0,0052) (Tabela 5.4). Não se observaram diferenças 

significativas de expressão entre os genes MT1E, MT1G e MT2A comparando 

CEB e MOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura    6   -  Expressão dos genes das metalotioneínas em carcinoma epidermoide bucal e na 
mucosa oral correspondente aos casos. Diferenças significativas são ressaltadas 
com asterisco ( * ). A mediana de expressão para mucosa oral correspondente 
está ressaltada na cor vermelha. A mesma foi utilizada para dividir os tumores 
em alta e baixa expressão para as análises com relação aos dados clínico-
patológicos 
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Tabela 5.4 - Valores de mediana, mínimo e máximo de expressão dos genes das 

metalotioneínas normalizada com o gene constitutivo GAPDH por meio de RT-
qPCRnos casos de carcinoma epidermoide bucal  e amostras da mucosa oral 
correspondente 

Gene CEB1 MOC2 p* 

MT1A 0,01 (0,0001 - 0,4) 0,04 (0,001 - 1,26) 0,008 

MT1E 
0,04 (0,00005 - 2,9) 0,02 (0,00005 - 0,43) 0,4944 

MT1F 0,03 (0,00064 - 0,9) 0,01 (2,369-04 - 0,11) 0,0011 

MT1G 0,06 (0,0009 - 3,02) 0,13 (0,001 - 2,92) 0,1644 

MT1X 0,13 (2,99.10-05 - 0,42) 0,26 (0,019 - 1,31) P<0,0001 

MT2A 0,13 (0,008 - 13,51) 0,10 (0,002 - 2,99) 0,1427 

MT3 0,001 (0,00006 - 0,18) 0,03 (0,00005 - 0,50) 0,0005 

MT4 
0,0006 (0,00003 – 0,370) 0,004 (0,00006 - 0,376) 0,0052 

 
* Valor de p obtido por teste de Wilcoxon. Em negrito valores de p que demonstram diferenças 
significativas (p<0,05). 1. Carcinoma epidermoide bucal; 2. mucosa oral correspondente. 

 
 

 

As medianas de MOC de cada gene listadas na tabela anterior foram 

utilizadas como pontos de corte para dividir os casos de CEB em CEB de alta 

expressão e CEB de baixa expressão (Tabela 5.5). Seguindo este critério 

observa-se um predomínio de CEB de alta expressão para MT1E, MT1F e 

MT2A, e um predomínio de casos de CEB de baixa expressão para MT1G, 

MT1H (casos de expressão não detectada) MT1X, MT3 e MT4.  
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Tabela 5.5 - Relação de casos de carcinoma epidermoide bucal de alta e baixa expressão, 
determinados a partir da mediana de expressão obtida na mucosa oral 
correspondente aos casos 

 CEB de alta expressão 
No. (%) 

CEB de baixa expressão 
No. (%) 

MT1A 9 (25,7) 26 (74,3) 
MT1E 19 (54,3) 16 (45,7) 
MT1F 30 (85,7) 5 (14,3) 
MT1G 13 (37,1) 22 (62,8) 
MT1H* 14 (40,0) 21 (60,0) 
MT1X 4 (11,4) 31 (88,6) 
MT2A 23 (65,7) 12 (34,3) 

MT3 4 (11,4) 31 (88,6) 

MT4 7 (20,0) 28 (80,0) 
*Para o gene MT1H casos de alta expressão são aqueles onde houve detecção de expressão no qPCR, 
e os de baixa expressão são aqueles de expressão ausente nos 40 ciclos avaliados. 
 

 

5.2.2 Expressão gênica das metalotioneínas no carcinoma epidermoide 
bucal segundo parâmetros clinico-patológicos 

 

 

 A fim de traçar o perfil de expressão gênica da MT em relação a dados 

clínicopatológicos de CEB, múltiplas análises foram realizados confrontando a 

expressão de cada isoforma de MT com os respectivos achados clínico-

patológicos. As principais comparações com relação ao prognóstico, 

representados por comportamento metastático e análise de sobrevida, são 

descritas separadamente no subtítulo seguinte. 

 Analisando as expressões gênicas por comparações entre grupos de 

CEB divididos pelos critérios clínico-patológicos (teste de Mann-Whitney para 

dois grupos ou Kruskal-Wallis para mais de dois grupos) observaram-se 

diferenças estatisticamente significativas apenas para o gene MT1F (p=0,02) 

com relação ao tabagismo, margeando significância quando avaliado o 

mesmo aspecto para o gene MT3 (p=0,07) (Tabela 5.6). Casos de CEB de 

pacientes tabagistas tiveram mediana 0,0229 para o gene MT1F, variando de 

0,0036 a 0,2069, enquanto que para pacientes não tabagistas a mediana foi 

0,1385, variando de 0,0287 a 0,9054. Com relação ao gene MT3, a mediana 

foi 0,0006 (9,283.10-5 a 0,03970) para pacientes tabagistas e 0,0052 (0,0002 

a 0,1897) para não tabagistas. Não se observam tais diferenças dentre estes 
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grupos quando os casos de CEB foram classificados em alta e baixa 

expressão para MT1F e MT3 (p= 1,000 e p= 0,091, respectivamente). Todas 

as outras variáveis (idade, sexo, etilismo, localização, tamanho, grau 

histológico, inflamação, invasão perineural e recidivas) não separaram grupos  

com diferenças estatisticamente significantes, nem mesmo quando a amostra 

foi dividida em casos de alta e baixa expressão, conforme disposto na tabela 

5.7.  

 
 
Tabela 5.6 - Relação de valores de “p” obtidos após comparação de grupos separados por 

critérios clínico-patológicos com relação à expressão dos genes das 
metalotioneínas 

Parâmetros  Genes das metalotioneínas 
Clínico-
patológicos MT1A MT1E MT1F MT1G MT1X MT2A MT3 MT4 
Idade              
(35-60 ou 
>60) 

0,33 0,91 0,40 0,88 0,54 0,17 0,43 0,88 

Sexo 0,95 0,42 0,92 0,57 0,92 0,32 0,57 0,95 

Tabagismo 0,10 0,05 0,02 0,71 0,48 0,21 0,07 0,52 

Etilismo 0,06 0,13 0,25 0,66 0,40 0,16 0,13 0,95 
Localização 0,55 0,42 0,13 0,47 0,10 0,40 0,34 0,29 
Tamanho1 0,46 0,09 0,30 0,90 0,75 0,81 0,46 0,34 

Gradação 
histológica 0,68 1,00 0,73 0,94 0,79 0,79 1,00 0,25 

Inflamação 0,86 0,90 0,86 0,42 0,90 0,75 0,83 0,20 
Invasão 
perineural 0,25 0,85 0,94 0,36 0,76 0,51 0,16 0,62 

Recidivas 0,20 0,39 0,39 0,15 0,68 0,23 0,47 0,13 
1. Separados segundo os critérios de tamanho do TNM em T1 e T2 comparando com T3 e T4. 2. 
Comparações de três grupos: estágio 1 e 2; estágio 3; estágio 4. 
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Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa + - Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa

Idade
35 - 60 anos 20 6 14 12 8 17 3 6 14 0,481 10 10 4 16 12 8 3 17 4 16

>60 anos 15 3 12 7 8 13 2 7 8 4 11 0 15 11 4 1 14 3 12
Sexo

Masculino 27 8 19 0,648 15 12 1,000 23 4 1,000 12 15 12 15 0,431 4 23 0,553 19 8 0,402 3 24 1,000 5 22 0,648

Feminino 8 1 7 4 4 7 1 1 7 2 6 0 8 4 4 1 7 2 6
Tabagismo1

Sim 20 3 17 0,252 11 9 0,123 18 2 1,000 7 13 1,000 6 14 0,680 1 19 1,000 13 7 1,000 1 19 0,091 4 16 0,341

Não 5 2 3 5 0 5 0 1 4 2 3 0 5 3 2 2 3 3 2
Etilismo1

Sim 17 3 13 0,621 9 8 0,191 16 1 0,507 6 11 1,000 7 10 0,669 1 16 1,000 10 7 0,669 1 16 0,194 4 13 0,113

Não 7 2 5 6 1 6 1 2 5 2 5 0 7 5 2 2 5 3 4
Local. do tumor

Língua 19 4 15 12 7 17 0 8 11 9 10 3 16 14 5 1 18 4 15
Língua/assoalho 8 3 5 4 4 6 2 4 4 4 4 1 7 5 3 2 6 2 6

Assoalho 8 2 6 3 5 7 1 1 7 1 7 0 8 4 4 1 7 1 7
Dimensão clínica

T1 e T2 23 6 17 15 8 21 2 9 14 9 14 3 20 14 9 2 21 0,594 5 18
T3 e T4 12 3 9 4 8 9 3 4 8 5 7 1 11 9 3 2 10 2 10

Grau histopatológico
Bem diferenciado 7 3 4 3 4 6 1 3 4 9 10 1 6 5 2 1 6 3 4

Mod. diferenciado 20 4 16 11 9 17 3 7 13 4 4 1 19 14 6 2 18 4 16
Pob. Diferenciado 8 2 6 5 3 7 1 3 5 1 7 2 6 4 4 1 7 0 8

Inflamação
Ausente/leve 23 6 17 11 12 19 4 10 13 8 15 3 19 16 7 2 21 6 17

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

Invasão perineural1

Presente 19 7 12 0,240 11 8 0,730 16 3 1,000 6 13 0,724 6 13 0,369 2 17 1,000 12 7 1,000 2 17 1,000 5 14 0,426

Ausente 15 2 13 7 8 13 2 6 9 7 8 1 13 10 5 2 13 2 13
Recidiva
Presente 7 2 5 4 3 2 1 1 6 1 6 0 7 5 2 2 5 0 7
Ausente 28 7 21 15 8 21 2 12 15 12 16 4 23 18 10 2 26 7 21

*Para o gene MT1H casos de alta expressão são aqueles onde houve detecção de expressão no qPCR (+), e os de baixa expressão são aqueles de expressão ausente nos 40 (-). ciclos avaliados.
1. Informações sobre tabagismo, etilismo e invasão perineural não foram registradas para 10 , 11 e 1 casos, respectivamente.

Achados clinico-
patológicos

No. de 
casos

MT-1A
IC

MT-1E
IC

MT-1F
IC

MT-1G
IC

MT-1H*
IC

MT-1X
IC

MT-2A
IC

MT-3
IC

MT-4
IC

0,700 0,506 1,000

0,211

0,296 0,126 0,489 0,619 1,000

0,670 0,456 0,119 0,241 0,194 0,497 0,485 0,337 0,811

1,000 0,090 0,313 1,000 0,70,8844 1,000 0,477 1,000

0,491 0,745 0,986 0,934 0,194 0,312 0,565 0,949 0,117

1,000 0,476 0,640 0,463 0,383 1,000 0,709 0,594 0,380

1,000 0,171 0,3011,000 1,000 0,319 0,210 0,220 0,559

Tabela 5.7 - Relação de casos de alta e baixa expressão gênica das metalotioneínas segundo dados clínico-patológicos 
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5.2.3 Expressão gênica das metalotioneínas em carcinoma epidermoide bucal 
segundo o comportamento metastático tumoral 
 

 

Observaram-se maiores medianas de expressão para a maioria dos genes 

das metalotioneínas considerando o evento metástase (Tabela 5.8).  A partir do 

teste de comparação de Mann-Whitney, observou-se diferença estatisticamente 

significante com relação ao gene MT3, e resultado margeando diferença significativa 

para MT1A. Casos metastáticos apresentam maiores níveis de expressão de MT1A 

e MT3 quando comparados com casos não metastáticos. Em todos os demais genes 

avaliados, foi observado maior expressão nos casos metastáticos, porém sem 

significância estatística. 

 

 
Tabela 5.8 - Expressão das isoformas de metalotioneína segundo o comportamento metastático do 

carcinoma epidermoide bucal 

Gene Metastáticos 
Mediana (min-max) 

Não metastáticos 
Mediana (min-max) IC 95%* 

MT1A 0,0175 (0,0022- 1,14) 0,0042 (0,0003- 0,93) 0,0711 

MT1E 0,0476 (9,865.10-9- 2,908) 0,0280 (0,0038- 0,32) 0,6549 

MT1F 0,0345 (0,0036- 0,9054) 0,0295 (0,0006- 0,54) 0,4765 

MT1G 0,0431 (0,0009- 1,93) 0,1331 (0,0054- 3,020) 0,1236 

MT1X 0,1320 (0,0005- 0,26) 0,1215 (2,99.10-5- 0,42) 0,8623 

MT2A 0,2105 (0,0081- 13,51) 0,1292 (0,0143- 0,59) 0,3287 

MT3 0,0017 (0,0001- 0,18) 0,0004 (6,19.10-5- 0,02) 0,0355 

MT4 0,0006 (3,784.10-5- 0,37) 0,0005 (5,27.10-5- 0,0067) 0,3625 
* teste de Mann-Whitney. 
 
 

 

 A figura 5.3 mostra por meio de gráfico de dispersão os valores de expressão 

gênica das MTs no CEB para casos metastáticos e casos não metastáticos. 

Observam-se casos acima e abaixo do limite delimitado pela mediana da MOC para 

ambos os casos de CEB, metastáticos e não metastáticos. Entretanto, 

especificamente para MT1X e MT3, observa-se que o traço desta mediana da MOC 

delimita casos específicos. Para MT1X não existem casos metastáticos acima da 

linha. Inversamente, para MT3 não existem casos não metastáticos acima da linha. 
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A análise estatística dos dados separando o CEB em alta ou baixa expressão pode 

ser observada na tabela 5.9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Conforme pode ser observado na tabela 5.9, não há casos de CEB 

metastático de alta expressão para o gene MT1X (p= 0,0294). De forma contrária, 

observa-se que todos os casos de alta expressão de MT3 são metastáticos, porém 

estas diferenças não foram estatisticamente significantes (p= 0,1088). Nenhuma 

outra diferença significante foi observada, embora também se destaquem maior 

número de casos metastáticos de alta expressão para MT1A (17,1% vs 8,5%; p= 

0,4605) e MT4 (14,3% vs 5,7%; p= 0,415), e casos metastáticos de baixa expressão 

para MT1G (40,0% vs 22,8%; p= 0,1789) e MT2A (20,0% vs 14,3%, p= 1,0000). 

Para os outros genes a distribuição parece mais uniforme (Tabela 5.9 e Figura 5.3). 

 

 

Figura 5.3 - Expressão gênica das metalotioneínas segundo o comportamento metastático do carcinoma 
epidermoide bucal. Diferenças significativas estão marcadas com asterisco (*). A mediana de 
expressão obtida para a mucosa oral correspondente aos casos (MOC) está ressaltada em vermelho, 
pois divide os tumores em alta e baixa expressão 
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Tabela 5.9 - Expressão gênica da MT em tumores metastáticos e não metastáticos, divididos 
segundo a mediana de expressão das isoformas em grupos de tumores de maior 
expressão e tumores de menor expressão 

Gene Metastáticos 
No. (%) 

Não metastáticos 
No. (%) 

IC 
95%* 

MT1A CEB de alta expressão 6 (17,1) 3 (8,5) 0,4605 
 CEB de baixa expressão 13 (37,1) 13 (37,1)  

MT1E CEB de alta expressão 10 (28,5) 9 (25,7) 0,3179 
 CEB de baixa expressão 9 (25,7) 7 (20,0)  

MT1F CEB de alta expressão 16 (45,7) 14 (40,0) 1,0000 
 CEB de baixa expressão 3 (8,6) 2 (5,7)  

MT1G CEB de alta expressão 5 (14,3) 8 (22,8) 0,1789 
 CEB de baixa expressão 14 (40,0) 8 (22,8)  

MT1H* CEB expressão positiva 8 (22,8) 6 (17,1) 0,7817 
 CEB sem expressão 11 (31,4) 10 (28,5)  

MT1X CEB de alta expressão 0 (0) 4 (11,4) 0,0294 
 CEB de baixa expressão 19 (54,3) 11 (31,4)  

MT2A CEB de alta expressão 12 (34,3) 11 (31,4) 1,0000 
 CEB de baixa expressão 7 (20,0) 5 (14,3)  
MT3 CEB de alta expressão 4 (11,4) 0 (0) 0,1088 
 CEB de baixa expressão 15 (42,8) 17 (48,6)  
MT4 CEB de alta expressão 5 (14,3) 2 (5,7) 0,415 

 CEB de baixa expressão 14 (40,0) 14 (40,0)  
O teste exato de Fisher foi utilizado para os cálculos. *Para o gene MT1H casos de expressão são 
aqueles onde houve detecção de expressão no qPCR, e os de baixa expressão são aqueles de 
expressão ausente nos 40 ciclos. 
 
 

 Com relação ao acometimento metastático regional, também foram 

registrados casos de extravasamento capsular metastático. Nenhuma diferença 

estatisticamente significante ou até mesmo virtualmente desproporcional foi 

observada comparando a expressão gênica das MTs dentre casos metastáticos com 

extravasamento capsular e casos metastáticos sem extravasamento capsular.  

 A fim de avaliar a influência de outras características de agressividade 

tumoral incluindo o comportamento metastático, os casos foram classificados em 

estágios segundo o pTNM. Neste sentido, diferenças significativas foram observadas 

com relação à expressão do gene MT3 (p= 0,049), onde todos os casos de alta 

expressão foram classificados como estágio 4. Observa-se ainda que casos de 

baixa expressão para MT1G são frequentemente tumores de estágio 4, porém as 

diferenças não são estatisticamente significantes. Para os outros genes as 

diferenças não foram significativas (Tabela 5.10). 
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Tabela 5.10 - Expressão gênica da MT em tumores metastáticos e não metastáticos, divididos 
segundo a mediana de expressão das isoformas em grupos de tumores de maior 
expressão e tumores de menor expressão 

Gene 
Estágios segundo pTNM 

1 e 2 
No. (%) 

3 
No. (%) 

4 
No. (%) 

IC 
95%* 

MT1A CEB de alta expressão 2 (5,7) 3 (8,5) 4 (11,4) 0,576 
 CEB de baixa expressão 10 (28,5) 5 (14,3) 11 (31,4)  
MT1E CEB de alta expressão 8 (22,8) 2 (5,7) 9 (25,7) 0,157 
 CEB de baixa expressão 4 (11,4) 6 (17,1) 6 (17,1)  
MT1F CEB de alta expressão 12 (34,3) 5 (14,3) 13 (37,1) 0,063 
 CEB de baixa expressão 0 (0) 3 (8,5) 2 (5,7)  
MT1G CEB de alta expressão 6 (17,1) 3 (8,5) 4 (11,4) 0,460 
 CEB de baixa expressão 6 (17,1) 5 (14,3) 11 (31,4)  
MT1H* CEB expressão positiva 5 (14,3) 2 (5,7) 7 (20,0) 0,594 
 CEB sem expressão 7 (20,0) 6 (17,1) 8 (22,8)  
MT1X CEB de alta expressão 2 (5,7) 1 (2,8) 1 (2,8) 0,715 
 CEB de baixa expressão 10 (28,5) 7 (20,0) 14 (40,0)  
MT2A CEB de alta expressão 8 (22,8) 6 (17,1) 9 (25,7) 0,768 
 CEB de baixa expressão 4 (11,4) 2 (5,7) 6 (17,1)  
MT3 CEB de alta expressão 0 (0) 0 (0) 4 (11,4) 0,049 
 CEB de baixa expressão 12 (34,3) 8 (22,8) 11 (31,4)  
MT4 CEB de alta expressão 2 (5,7) 1 (2,8) 4 (11,4) 0,677 
 CEB de baixa expressão 10 (28,5) 7 (20,0) 11 (31,4)  
O teste qui-quadrado foi utilizado para os cálculos. *Para o gene MT1H casos de expressão são aqueles onde 
houve detecção de expressão no qPCR, e os de baixa expressão são aqueles de expressão ausente nos 40 
ciclos. 
 

 

5.2.4 Expressão gênica das Metalotioneína em Carcinoma Epidermoide Bucal 
segundo a sobrevida dos pacientes 
 

 

 A fim de determinar se a expressão gênica das MTs pode fornecer 

informações sobre a sobrevida dos pacientes, todos os genes foram testados pelo 

teste de Mantel-Cox considerando casos de alta e baixa expressão. Os valores de 

“p” relativos aos testes são relacionados na tabela 5.11. Observaram-se diferenças 

significantes apenas em relação à expressão do MT1G, sendo que pacientes com 

baixa expressão de MT1G tiveram sobrevida de 50%, enquanto que pacientes com 

alta expressão de MT1G tiveram sobrevida de 84,6% (p= 0,04) (Figura 5.4). 
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Tabela 5.11 - Relação dos valores de “p” obtidos após análise de Mantel-Cox com relação à 
expressão gênica das metalotioneínas e a sobrevida dos pacientes, comparando 
casos de carcinoma epidermoide de alta expressão com os casos de baixa expressão 

Sobrevida MT1A MT1E MT1F MT1G MT1X MT2A MT3 MT4 

Global 0,3009 0,327 0,9179 0,0967 0,3758 0,1616 0,7583 0,6677 

Relacionada 
a Causa* 0,2286 0,2757 0,4951 0,0429 0,149 0,1731 0,8345 0,6638 

* Sete casos foram censurados por óbitos relacionados a outras doenças sem relação direta ou indireta com o 
CEB. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.4. Análise de sobrevida entre casos de carcinoma epidermoide de alta expressão e casos de 
baixa expressão para o gene MT1G 
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6 DISCUSSÃO  
 
 

 O CEB é um tumor maligno geralmente agressivo que representa no 

panorama mundial cerca de 5% dos cânceres em homens e 2% dos cânceres em 

mulheres (Johnson et al., 2005). Esta importância epidemiológica associada ao fato 

de que a cura geralmente tem sido observada para apenas 50% dos casos faz com 

que muitos pesquisadores se ocupem na tentativa de identificar marcadores de 

prognóstico mais precisos e alternativas de conduta terapêutica. Mesmo assim, 

estes índices de sobrevida se mantêm minimamente modificado ao longo dos anos, 

mesmo havendo nítidos avanços nas áreas da cirurgia, radioterapia e quimioterapia 

adjuvante, e em técnicas de imagem e diagnóstico (Ribeiro et al., 2000; Yeole et al., 

2000). Dentre as causas que dificultam uma melhoria desta sobrevida para o CEB, 

pode-se citar a limitação imposta pelas tomadas de prognóstico e decisões 

terapêuticas restritas à análise do sistema TNM e da gradação histológica. Como 

sabido, tais ferramentas tem grande importância, porém, são carregadas de 

subjetividade e limitadas a aspectos morfológicos, com pouca visibilidade 

fisiopatológica. Desta forma, estudos que favorecem o entendimento sobre a 

natureza biológica do CEB são muito relevantes, visto que podem auxiliar na 

identificação da heterogeneidade de agressividade tumoral observada em casos de 

TNM e gradação histológica idênticos (Yeole et al., 2000). Além disso, a 

identificação destes fatores pode subsidiar pesquisas focadas na criação de terapias 

alvo-moleculares. Atualmente, os pacientes que sobrevivem ao tratamento do CEB 

frequentemente experimentam sequelas mórbidas deixadas pelo tratamento como 

dano estético e funcional dado pela mutilação cirúrgica, dificuldades de fonação, 

paladar, mastigação, salivação, etc (Jackson et al., 1999; Ribeiro et al., 2000). Por 

esta razão, nas últimas décadas e nos dias atuais um esforço significativo tem sido 

dado na busca destes marcadores biológicos para o CEB (Schliephake 2003; 

Shintani et al., 2004; Warburton et al., 2007; Miyahara et al., 2007; Bock et al., 2008; 

Huber et al., 2011; Zhao et al., 2011; Oliveira; Ribeiro-Silva, 2011; Sousa et al., 

2012; Lim et al., 2012). 

 A amostra utilizada neste trabalho incluiu apenas casos de CEB de origem em 

língua e/ou assoalho bucal, pois são as localizações anatômicas intra-bucais mais 

frequentemente acometidas pelo CEB (Kolker et al., 2007). Além disso, o CEB 
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lingual é geralmente mais agressivo do que os carcinomas epidermoides de 

orofaringe, laringe, hipofaringe, e outras localizações intra-bucais (Rusthoven et al., 

2008). Casos de lesões em base de língua foram excluídos porque são 

considerados casos de orofaringe. Nestes casos um componente etiológico viral tem 

sido descrito com maior peso dentre os fatores de risco, especialmente associado ao 

HPV-16, representando casos de comportamento biológico distinto e prognóstico 

relativamente favorável (Kreimer et al., 2005; Feller et al., 2010). A amostra deste 

estudo é, neste sentido, uma amostra de conveniência, que busca avaliar os casos 

de CEB de localizações mais comuns. Não observamos diferenças de expressão de 

nenhuma das isoformas das MTs com relação à localização quando comparamos 

casos de CEB de língua, casos envolvendo língua e assoalho simultaneamente e 

casos de CEB envolvendo apenas assoalho bucal. 

 O presente trabalho representa o primeiro estudo que avalia a expressão 

gênica das MTs no CEB. Atualmente, esta é a melhor forma de estudo diferencial 

das isoformas das MTs, pois ao nível proteico as MTs são de difícil detecção devido 

ao seu baixo peso molecular, ou são muito semelhantes para desenvolvimento de 

anticorpos específicos. A grande maioria dos trabalhos de avaliação proteica das 

MTs utiliza um anticorpo que é incapaz de distinguir suas isoformas proteicas e se 

estão na forma livre de metais (apo-MT) ou na forma ligada a metais (holo-MT), 

teoricamente evidenciando MT1 e MT2 sem distinção (MT1/2). Observou-se no 

presente estudo que há diferenças significativas de expressão dentre os genes das 

MTs comparando o CEB com a MOC. Identificou-se um aumento significativo de 

expressão gênica do gene MT1F acompanhado de um aumento não significativo de 

MT2A. Todos os demais genes apresentaram queda de expressão, com diferenças 

significativas para os genes MT1A, MT1X, MT3. Desta forma, parece haver uma 

queda de expressão gênica das MTs como um todo comparando o CEB com a 

MOC, que é um tecido morfologicamente normal. Houve predomínio de casos de 

CEB de baixa expressão para 5 genes das MTs (MT1G, MT1H (casos de expressão 

não detectada) MT1X, MT3 e MT4), contra um predomínio de CEB de alta 

expressão para apenas 3 genes (MT1E, MT1F e MT2A). Com relação às 

associações clínicas, observou-se relação entre menor expressão de MT1F e 

tabagismo. Com relação a fatores associados com prognóstico, destaca-se a 

ausência de casos metastáticos com alta expressão de MT1X, a maior proporção de 

casos de alta expressão de MT3 no estágio avançado do pTNM, e a associação 
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significativa com queda de sobrevida para os casos de CEB de baixa expressão de 

MT1G. Nenhuma diferença entre CEB e MOC, com dados clínico-patológicos ou 

com dados relacionados ao prognóstico foi encontrada considerando os genes 

MT1A, MT1E, e MT2A. 

 O qPCR é um método extremamente utilizado para análise e quantificação de 

expressão gênica em biologia molecular. A principal vantagem deste método sob o 

PCR convencional é sua alta sensibilidade, acurácia e habilidade em identificar 

transcritos de genes de baixa expressão e pequenas alterações desta expressão 

(Pfaffl, 2001; Yuan et al., 2006). Duas tecnologias tem sido utilizadas no qPCR, a 

SYBR® Green e a TaqMan®. A diferença básica dentre as duas está no método de 

inserção do fluoróforo que emite a luz captada pelo aparelho de qPCR para a 

identificação da transcrição gênica. Na tecnologia TaqMan® o fluoróforo de detecção 

da transcrição gênica não é um mero intercalante que está em contato direto com os 

nucleotídeos como no SYBR® Green. Nesta tecnologia o fluoróforo fica preso a uma 

sonda de nucleotídeos específicos para o gene em estudo. O fluoróforo somente é 

liberado se ocorrer hibridização do primer e da sonda, garantindo assim maior 

especificidade ao ensaio (https://www.lifetechnologies.com/br). Este benefício pode 

ser crucial em casos onde o desenho de um primer altamente sensível não é 

possível, como é o caso dos genes das MTs, que possuem alta homologia de 

sequência. Além disso, existem outros benefícios no uso de TaqMan® como a maior 

eficiência das reações, facilidade de padronização de reações e maior 

reprodutibilidade principalmente quando é um ensaio comercial desenhado pela 

Applied Biosystems, como foi o caso das sondas e primers deste estudo. 

 Diversos métodos têm sido utilizados para a quantificação relativa da 

expressão gênica, dentre eles inclui-se o método da curva padrão, o método da 

eficiência calibrada e o método do ∆∆Ct. Um estudo recente comparou os resultados 

obtidos a partir dos três métodos e verificou grande semelhança dentre os mesmos, 

com discreta vantagem para o método da curva padrão, que foi utilizado no presente 

estudo, por considerar pequenas diferenças de expressão gênica em relação ao 

∆∆Ct (Bolha et al., 2012). Existem ainda variações na literatura com relação à 

definição do que serão casos de alta expressão e casos de baixa expressão. Parece 

haver um consenso com relação ao uso de medianas. Alguns autores utilizam a 

mediana dos valores dados pela razão entre tecido tumoral e tecido aparentemente 

normal, ou fold-change, como descrito em literatura inglesa (Werynska et al., 2013). 
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Outros preferem utilizar a mediana da expressão obtida analisando os fragmentos 

tumorais isoladamente (Rodini et al., 2012). No presente estudo foi utilizada a 

mediana do tecido normal para a determinação deste corte, ou seja, a mediana da 

expressão obtida para MOC. Foi considerada esta mediana, pois um dos objetivos 

deste trabalho foi avaliar se há queda ou aumento de expressão no CEB em relação 

à MOC. Assim, esta mediana representaria uma maior proximidade do que seria 

obtido num tecido não neoplásico de fato. Logicamente que deve ser considerando 

que esta é uma limitação do presente estudo, pois segundo os conceitos de 

cancerização de área este tecido não representa necessariamente o que ocorre na 

normalidade (Slaughter et al., 1953). Para um próximo estudo talvez seja 

interessante acrescentar amostras de pacientes sem fatores de risco e histórico de 

CEB.  

 Os resultados de expressão gênica das MTs obtidos para o CEB são 

confrontantes com os trabalhos anteriores que avaliaram a expressão proteica 

MT1/2, pois mostra frequente queda de expressão em comparação com a MOC. 

Alguns dos estudos mostraram que a expressão proteica MT1/2 é maior nas 

displasias epiteliais severas quando comparadas com as mais discretas, sendo 

ambas maiores do que a expressão observada no tecido aparentemente normal 

(Johann et al., 2008; Pontes et al., 2009). Desta forma, tem-se a impressão de que a 

expressão proteica das MTs aumenta no decorrer do processo neoplásico. Por outro 

lado, não houve associação com grau histológico em nenhum dos estudos com CEB 

(Muramatsu et al., 2000; Cardoso et al., 2002; Lee et al., 2008; Szelachowska et al., 

2008; Szelachowska et al., 2009; Cardoso et al., 2009). Os trabalhos que analisaram 

o CEB não quantificaram a expressão proteica MT1/2, não avaliaram diferenças de 

intensidade da imunomarcação, e não fizeram comparação entre o CEB e um tecido 

compatível com a normalidade. Assim, fica a dúvida se há de fato um aumento de 

isoformas proteicas das MTs no CEB ou se na verdade há apenas um aumento da 

quantidade células que apresentam alguma marcação imunohistoquímica para 

MT1/2. Novos estudos são necessários para avaliar se há aumento ou redução da 

expressão proteica das MTs no CEB. Esta resposta não pode ser dada com base 

nos presentes resultados, pois mecanismos de regulação pós-transcricional podem 

estar atuantes neste processo (Miles et al., 2000; Vasconcelos et al., 2002; Arriaga 

et al., 2012). Além disso, devem ser desenvolvidas técnicas mais precisas para a 

detecção específica das isoformas ao nível proteico. Além disso, sugere-se que 
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novo estudo seja realizado para avaliar se estes anticorpos realmente evidenciam as 

apo-MTs, pois as mesmas possuem conformação tridimensional distinta, não 

havendo informações na literatura se o epítopo E9 que é utilizado pelos anticorpos 

continua exposto. Postula-se que estudos que isolam a proteína apenas na forma 

holo-MT, a depender do tecido em análise, podem descartar até 90% da proteína 

(Yang et al., 2001). 

 A expressão do gene MT1A não foi associada a nenhum dos parâmetros 

estudados para o CEB. Foi identificada queda significativa de sua expressão 

comparando o tumor (CEB) com o tecido benigno compatível (MOC), como também 

foi observado para adenocarcinomas colorretais (Arriaga et al., 2012), prostáticos 

(Garrett et al., 2000) e células malignas de tumores de mama (Tai et al., 2003). 

Garret e colaboradores (1998) observaram que o gene MT1A é minimamente 

expresso em células de túbulo proximal humano e é induzível por exposição 

metálica de maneira mais eficiente que MT1F e MT1X (Garrett et al., 1998). Outros 

achados relacionados ao MT1A incluem a presença de mutações silenciosas em 

tumores de mama, mas nenhuma relação direta com o desenvolvimento tumoral foi 

estabelecida (Tai et al., 2003). 
 Os genes MT1B, MT1H e MT1E não demonstraram alterações importantes 

comparando CEB com MOC. Com relação ao MT1B, não foi possível realizar 

qualquer análise, pois se observou ausência de sua expressão em praticamente 

todas as amostras. O gene MT1H mostrou expressão em uma quantidade maior de 

casos. Porém, a expressão identificada para este gene foi extremamente baixa, não 

havendo possibilidade de identificar alguma amostra que pudesse ser utilizada na 

construção de uma curva padrão. Assim, as análises foram feitas comparando casos 

onde foi possível detectar alguma expressão de MT1H com casos onde houve 

ausência completa de expressão. Nenhuma correlação foi estabelecida segundo os 

parâmetros do presente estudo neste sentido. Ausência de expressão de MT1B e 

MT1H tem sido relatada para vários tecidos (Mididoddi et al., 1996; Nguyen et al., 

2000; Garrett et al., 2000; Sens et al., 2001; Jin et al., 2001; Tai et al., 2003) 

aparecendo aumentadas somente nos carcinomas de pulmão (Werynska et al., 

2013b). Já para o gene MT1E os cálculos foram realizados pelo método da curva 

padrão, como para os outros genes. Sua expressão foi muito semelhante 

comparando CEB com a MOC. Na literatura observa-se importância da expressão 

deste gene apenas par tumores de mama, onde uma associação deste gene com 
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marcação negativa para o receptor de estrógeno (RE) tem sido frequentemente 

demonstrada, sugerindo que possa ser um alvo para restabelecimento de RE ou um 

marcador de prognóstico associado para estes tumores (Jin et al., 2000; Tai et al., 

2003; Sharkawy; Farrag, 2008). 

 O gene MT1F foi o único que exibiu aumento significativo de expressão no 

CEB com relação à MOC. Um aumento de expressão deste gene apenas foi 

demonstrado anteriormente para casos de tumores malignos pulmonares em relação 

ao tecido normal, com aumento associado ao grau histológico e a casos de menor 

sobrevida (Werynska et al., 2013b). Diferentemente, em tumores de mama (Jin et al. 

2002) e colorretais (Arriaga et al., 2012) foi observada uma queda de expressão de 

MT1F. Em tumores de mama a expressão de MT1F é mais evidente em células 

mioepiteliais normais e pode distinguir casos de tumores mamários com relação ao 

grau histológico (Jin et al., 2001; Jin et al., 2002). Assim, nota-se que o MT1F é 

regulado de maneira distinta nos cânceres de órgãos diferentes. No presente estudo 

esta expressão não se associou com nenhuma característica clínico-patológica ou 

relacionada ao prognóstico, exceto com relação ao tabagismo. Houve menor 

expressão em CEB de pacientes tabagistas (p=0,02).  Katsuragi e colaboradores 

(1997) observaram imunoexpressão significativamente aumentada de MT1/2 nos 

tecidos periodontais dos indivíduos tabagistas (Katsuragi et al., 1997). Também foi 

descrito este aumento em tumores e tecidos peri-tumorais de pulmão (Koomägi et 

al., 1996). Para carcinomas de mama, apenas relatou-se aumento de MT1/2 nos 

pacientes tabagistas do sexo feminino portadores de tumores bem diferenciados 

(Gallicchio et al., 2004). Desta forma, foram obtidos neste trabalho resultados para 

CEB que não vão de encontro com os já publicados, pois apontaram uma queda de 

expressão de MT1F nos tabagistas.  Porém, estes resultados não foram obtidos 

comparando a MOC dos pacientes (Apêndice A), o que pode indicar a presença de 

eventos biológicos intrínsecos ao CEB com relação ao tabagismo, ao invés de uma 

relação linear com o Cd presente no cigarro, por exemplo, que tem potencial de 

indução de MT1F (Sadhu; Gedamu, 1988). Além disso, nenhum outro estudo que 

avaliou a expressão gênica das MTs relatou associação com o tabagismo, sugerindo 

que este aumento pode ser dado por mecanismos pós-transcricionais. Por outro 

lado, como já mencionado, não se sabe se os anticorpos utilizados possuem real 

capacidade de identificação das apo-MTs. 
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 Os casos de CEB de baixa expressão do gene MT1G estiveram associados a 

menor sobrevida doença-específica (p= 0,042). Resultado semelhante foi obtido 

para tumores hepáticos, onde foi observada maior frequência de metilação da região 

promotora de MT1G em casos de menor sobrevida (Kanda et al., 2009). A metilação 

neste gene também foi observada em tumores de mama (Park et al., 2011), tireoide 

(Huang et al., 2003), próstata (Henrique et al., 2005), e colorretal (Arriaga et al., 

2012). Em tumores de mama esta metilação é mais frequente em tumores de alto 

grau histológico, correlacionando-se ainda com a expressão de ki-67 (Park et al., 

2011). Associação semelhante foi obtida quanto ao grau histológico de tumores 

prostáticos, identificando ainda casos de tumores que romperam a cápsula da 

próstata, ou seja, casos mais agressivos (Henrique et al., 2005). Em tireoide, o 

restabelecimento por transfecção de MT1G em células K1 provoca crescimento e 

tumorigenicidade reduzidos (Ferrario et al., 2008). Neste sentido o MT1G foi 

colocado como um gene supressor de tumores em fígado e tireoide (Ferrario et al., 

2008; Kanda et al., 2009). É possível que também ocorra metilação deste gene no 

CEB, mas um novo estudo precisa ser realizado para checar esta hipótese, e então 

o MT1G também poderia ser caracterizado como um supressor de tumor no CEB. 

 Uma alta expressão de MT1X não foi observada em casos de CEB 

metastáticos (p= 0,0294). Além disso, este gene apresentou-se frequentemente 

menos expresso no CEB do que na MOC (P<0,0001). Desta forma, o MT1X parece 

comportar-se como marcador de carcinogênese e progressão para o CEB. Uma 

ausência de expressão de MT1X foi observada em tumores prostáticos enquanto 

que níveis basais predominam no tecido prostático normal (Garrett et al., 2000). No 

CEB, mesmo diante da queda de expressão dada pela transformação neoplásica, o 

MT1X mantém-se como um dos genes de maior expressão dentre os demais genes 

das MTs. De maneira semelhante, o MT1X juntamente com MT2A representam os 

genes de maior expressão dentre os outros, representando os únicos a 

correlacionarem-se com a expressão proteica MT1/2 (Arriaga et al., 2012). Porém os 

autores também comprovaram queda de expressão de MT1/2 por quantificação 

destas proteínas (Western blotting), o que nunca foi feito para CEB. Assim, tem sido 

descrito um aumento de proporção de células marcadas principalmente em 

citoplasma de CEB metastático (Szelachowska et al., 2009; Szelachowska et al., 

2008). Neste sentido, os resultados não são compatíveis, lembrando-se da 

existência de mecanismos pós-transcricionais de regulação das MTs.  
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 O gene MT2A destaca-se na literatura porque parece ser o gene de maior 

expressão e potencial de indução dentre os genes das MTs (Richards et al. 1984; 

Sadhu; Gedamu, 1988). Esta grande participação do MT2A na expressão proteica 

tem sido repetidamente demonstrada para tumores de mama, associando-se a um 

importante papel na carcinogênese e progressão tumoral (Davis; Cousins, 2000; Jin 

et al., 2002a; Jin et al., 2002; Yap et al., 2009). Sua expressão tem sido associada 

ao alto grau histológico (Jin et al., 2002), ao índice de proliferação dado por Ki-67 

(Jin et al., 2002) e ao fenótipo invasivo (Kim et al., 2011) para tumores de mama. 

Seu silenciamento nestes tumores gera aumento de morte celular por entose (Lai et 

al., 2010) e inibição de fenótipo invasivo (Kim et al., 2011). Mais recentemente foi 

demonstrado que um SNP no gene MT2A (rs28366003) está associado ao maior 

risco de câncer de mama (Krześlak et al., 2012). Porém, no presente estudo apenas 

foi observada uma tendência de aumento de expressão comparando o CEB com a 

MOC. Além disso, não foi observada nenhuma associação com os outros 

parâmetros estudados. Apesar disto, não se pode descartar completamente sua 

importância para o CEB a partir deste estudo inicial, pois o mesmo possui limitações 

de análises, restringindo-se a dados clínico-patológicos e de seguimento. 

 Os genes MT3 e MT4 bem como seu produto proteico foram menos 

estudados na literatura com relação ao comportamento neoplásico. Sugere-se que 

esta carência deve-se ao fato de não haver anticorpos comerciais para MT3 e MT4 e 

porque representam isoformas que são minimamente induzíveis quando 

comparadas a MT1 e MT2 (Haq et al., 2003). Além disso, pensava-se que MT3 fosse 

restrita a tecidos neurais (Hoey et al., 1997) e MT4 a epitélios estratificados (Quaife 

et al., 1994). O gene MT3 foi um dos genes de menor expressão dentre os genes 

das MTs no CEB, havendo queda significativa de sua expressão no CEB em 

comparação com a MOC (p= 0,0005). Observou-se ainda, que os tumores 

metastáticos conservam maior expressão quando comparados com os não 

metastáticos (p= 0,0355). Casos de alta expressão de MT3 também foram mais 

frequentes em tumores de alto grau do pTNM (p= 0,049). Para carcinomas de 

esôfago foi demonstrado que o MT3 pode ser suprimido por metilação de sua região 

promotora. Os autores demonstraram que esta metilação associa-se a casos de 

tumores de estágio avançado e metástase linfonodal (Peng et al., 2011). Foi 

demonstrado que a queda de expressão de MT3 em casos de carcinoma gástrico 

(Deng et al., 2003) e de mama (Sens et al., 2001; Somji et al., 2010) também 
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ocorrem por metilação, mas nenhuma associação com metástase foi investigada. 

Para tumores de pulmão a queda de expressão de MT3 esteve associada a casos 

de pior prognóstico (Werynska et al., 2013a). O mesmo foi observado, porém com 

relação ao aumento de MT3 para tumores de bexiga (Sens et al., 2000), mama 

(Sens et al., 2001) e próstata (Garrett et al., 1999). Estudos de expressão gênica das 

MTs ainda são iniciais e a descoberta dos mecanismos biológicos que circundam 

estas diferenças e fazem relação com a progressão de tumores diversos ainda está 

longe de ser esclarecida. 

  O gene MT4 também não apresentou alterações significativas com relação 

aos parâmetros clínico-patológicos e de prognóstico dos casos de CEB estudados. 

Porém, foi demonstrada queda significativa de sua expressão quando comparado 

com a MOC (p= 0,0052). São escassos os estudos que avaliaram o MT4. O trabalho 

mais clássico avaliou diversos órgãos de ratos, demonstrando por meio de 

hibridização in situ que sua expressão era restrita a epitélios estratificados como os 

de mucosa oral, esofágica, gástrica superior, epitélio da cauda, e pele neonatal. 

(Quaife et al., 1994). Utilizando PCR array com tumores de tireoide destacou-se a 

queda acentuada de expressão de MT4 em comparação com o tecido 

aparentemente normal, além de outros genes (Finn et al., 2007). Em tecido renal 

normal ou tumoral não se observou expressão de muitos dos genes das MTs, dentre 

eles o MT4 (Mididoddi et al., 1996; Nguyen et al., 2000). Estudos semelhantes 

identificaram queda de quase todos os genes das MTs nos tumores hepáticos, 

dentre eles o MT4 (Iizuka et al., 2002; Iizuka et al., 2005; Kanda et al., 2009). Para 

tumores pulmonares há aumento de expressão de quase todos os genes das MTs 1 

e 2, mas a expressão de MT4 foi detectada em apenas 3,22% dos casos (Werynska 

et al., 2013). A expressão reduzida de MT4 em CEB pode sugerir que o mesmo seja 

marcador de avanço da diferenciação celular epitelial, principalmente quando 

considerados os achados de Quaife e colaboradores (1994), que demonstraram sua 

expressão apenas nas camadas espinhosa e córnea dos epitélios estratificados. 

Favorece esta hipótese o fato de que a expressão de MT4 não foi detectada em 

42,9% dos casos de CEB e 20% dos casos de MOC, ressaltando que na MOC não 

pode representar fielmente um tecido normal, pois está incluída na área de 

cancerização do CEB. Amostras de mucosa oral de pacientes sem histórico de CEB 

devem ser analisadas em novo estudo para colocar em cheque esta hipótese. 
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 O presente estudo mostra evidências de que as diferenças de regulação das 

MTs podem indicar predileção de comportamento metastático e pior prognóstico, 

principalmente com relação aos genes MT1G, MT1X e MT3 para o CEB. Outros 

trabalhos mostraram associação direta com piora de prognóstico com relação à 

expressão dos genes MT1F, MT2A e MT3 em tumores de pulmão (Werynska et al., 

2013; Werynska et al., 2013), e MT3 para tumores de mama (Somji et al., 2010). 

Porém a maioria dos estudos que encontraram nas MTs este potencial estava 

avaliando a expressão proteica de MT1/2, como visto para o próprio CEB 

(Szelachowska et al., 2009), tumores de glândulas salivares (Brazão-Silva et al., 

2013), de esôfago (Hishikawa et al., 1999), mucosa gástrica (Galizia et al., 2006), 

colorretal (Li el al., 2005) e glândulas mamárias (Haerslev et al., 1995; Schmid et al., 

1993). Casos com maior frequência de células marcadas para MT1/2 também 

tiveram menor sobrevida em um estudo com amostras de CEB (Szelachowska et al., 

2009). Frequentemente os estudos tem justificado esta maior agressividade com 

aumento de expressão de MTs pelo fato de que a mesma pode remover Zn da p53 

anulando seu mecanismo anti-apoptótico e favorecendo a progressão tumoral 

(Butler; Loh, 2003; Rainwater, 1995; Cherian et al., 2003). Além disso, pode 

associar-se a maior expressão de p-Akt, além de ser capaz de remover o Zn das 

proteínas com dedos de Zn ligadas ao ADN, de Sp1 e do fator de transcrição IIIA 

(Zeng et al., 199; Zeng et al., 1991). De maneira surpreendente, observou-se neste 

estudo um predomínio de queda de expressão gênica das MTs no CEB, exceto para 

MT1F e MT2A. Vale aqui a mesma discussão de um parágrafo anterior, se 

realmente a imunohistoquímica identifica aumento de transcrição de proteínas ou 

aumento de conformações específicas das MTs, talvez identificando apenas MTs 

ligada a metais. Por outro lado, os genes MT1F e MT2A em conjunto poderiam ser 

responsáveis por um aumento real de expressão de MT1/2 quando comparado o 

CEB com o tecido normal, mas não se associaram a nenhuma característica 

relacionada ao prognóstico dos casos da presente amostra de CEB. 

Não se sabe exatamente em quais processos irá interferir cada um dos genes 

das MTs, ou em resposta a qual processo eles estão sendo exatamente ativados. 

Sabe-se que os MREs estão presentes em todos os genes das MTs e podem ser 

distintamente ativados por átomos metálicos. Como visto em estudo clássico 

utilizando células HeLa, o Zn o Cd e o Cu excitam a transcrição gênica de maneira 

distinta, sendo que MT1G e MT1F respondem mais rapidamente ao Zn do que ao 
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Cd e Cu, enquanto que MT2A responde de maneira semelhante, mas sempre 

permanecendo com índices de expressão significativamente aumentados em 

relação aos outros genes (Sadhu; Gedamu, 1988). O MT1E tem resposta mais 

rápida ao Cd em relação aos outros genes em células KAT5, mas após 24 horas 

todos os outros genes de MT1 e MT2, exceto MT1B, superam de maneira 

significante a quantidade de transcritos do MT1E (Liu et al., 2009). Desta forma, 

observa-se que o papel das MTs com relação à homeostasia de metais tem 

regulação precisa de ativação gênica. Outro papel que é bem estabelecido das MTs 

se refere a seu potencial antioxidante e citoprotetor, principalmente por indução de 

expressão via AREs, mas também via MREs em algumas condições (Elgohary et al., 

1998; Hidalgo et al., 2009; Kumari et al., 1998; Miura et al., 1997; Pitt et al., 1997). 

Neste sentido, também não seria errado sugerir que esta queda predominante de 

expressão gênica observada no CEB possa culminar na saturação das isoformas 

proteicas das MTs por metais tóxicos e/ou radicais livres, de maneira que em 

determinado momento não haja proteínas de MTs suficientes para conter os efeitos 

danosos destes elementos que então estimulam fenótipos tumorais mais agressivos. 

Como este é o primeiro trabalho de avaliação gênica das isoformas das MTs no 

CEB, fica difícil estabelecer comparações precisas, mas pode esta ser uma 

explicação para a maior frequência de casos de baixa expressão de MT1G em 

pacientes que tiveram pior prognóstico e de MT1X em casos metastáticos. Além 

disso, há grande complexidade a ser desvendada sobre esta regulação gênica, que 

inclui outros componentes biológicos que podem participar na progressão tumoral 

como a presença de hormônios (glucagon, glicocorticoides), AMPc, interleucinas 1 e 

6, intérferon, e fator de necrose tumoral (Davis; Cousins, 2000). 

 Em suma, o presente trabalho corrobora com as evidências de que as MTs 

podem ser marcadores biológicos tumorais. Destacou-se a queda de expressão da 

maioria dos genes quando comparado o CEB com a MOC, e, dentre estes genes, 

destacou-se o MT1G, MT1X e MT3. O primeiro pode ser marcador de prognóstico do 

CEB e os dois últimos marcadores de comportamento metastático tumoral. Ainda 

não existem maneiras precisas para explicar tais achados, mas, para o momento, 

confirma-se que os genes são regulados de maneira independente e abre-se mais 

um leque para pesquisas que o papel biológico das MTs seja esclarecido no CEB. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 
1. Nem todos os genes das metalotioneínas estão expressos no carcinoma 

epidermoide bucal ou mesmo na mucosa oral não neoplásica dos pacientes, 

como foi o caso do MT1B em quase todas as amostras e o MT1H em mais de 

80% dos casos. 

2. Há diferenças significativas de regulação gênica das metalotioneínas no 

carcinoma epidermoide bucal quando comparado com a mucosa oral 

correspondente aos casos, com queda significativa de expressão para os 

genes MT1A, MT1X, MT3 e MT4 e aumento de expressão de MT1F. 

3. A expressão gênica das metalotioneínas pode fornecer informações com 

relação ao prognóstico dos casos, como demonstrado pela maior frequência 

de casos de baixa expressão de MT1G em pacientes com menor sobrevida. 

4. A expressão gênica das metalotioneínas pode fornecer informações sobre o 

potencial metastático do carcinoma epidermoide bucal, como visto pela maior 

frequência de metástases para casos de baixa expressão para MT1X e alta 

expressão de MT3. 
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APÊNDICE A – Relação dos valores de p obtidos após testes estatísticos comparando a mucosa oral 
com os dados clínico-patológicos dos pacientes  

 

Tabela. Comparações por grupos considerando dados clínico-patológicos e a 
expressão dos genes das metalotioneínas em mucosa oral não-neoplásica 
correspondente (MOC) aos casos de carcinoma epidermoide bucal (CEB). 

Parâmetros  Genes das metalotioneínas 

Clínico-
patológicos MT1A MT1E MT1F MT1G MT1X MT2A MT3 MT4 

Idade              
(35-60 ou 
>60) 

0,16 0,05 0,85 0,51 0,93 0,23 0,85 0,62 

Sexo 0,59 0,09 0,89 0,3547 0,72 0,12 0,56 0,62 

Tabagismo 0,81 0,81 0,75 0,43 0,28 0,16 0,65 0,29 

Etilismo 0,35 0,42 0,80 0,52 0,68 0,26 0,39 0,10 

Localização 0,85 0,22 0,51 0,77 0,93 0,66 0,32 0,66 

Diferenças significativas foram consideradas quando p<0,05. 

OBS: Diferença aproximando de significância estatística apenas com relação à expressão 
de MT1E de acordo com a idade dos pacientes. Em pacientes com mais de 60 anos, há 
menor mediana de expressão (0,0208; variando de 0,0012 a 0,1260) do que em pacientes 
com menos de 60 anos (0,0415; variando de 0,0035 a 0,4314). 
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ANEXO A – Parecer do comitê de ética em pesquisa do INCA-RJ 
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ANEXO B – Parecer do consubstanciado do comitê de ética em pesquisa da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo 
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