
    



    



    

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU 

 

 

 

 

SYLVIE BRENER 

 

 

 

 

Expressão da substância P e de seu receptor Neuroquinina-1 em 

carcinomas espinocelulares de boca e sua implicação na atividade 

proliferativa tumoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAURU 

2009 





 

SYLVIE BRENER 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão da substância P e de seu receptor Neuroquinina-1 em carcinomas 

espinocelulares de boca e sua implicação na atividade proliferativa tumoral 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Odontologia de 

Bauru, Universidade de São Paulo, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Doutor em 

Odontologia. 

 
 
 

Área de concentração: Patologia Bucal 

Orientadora: Prof.a Dr.a Denise Tostes Oliveira 

Orientador 

no exterior: 

Prof. Dr. Miguel Ángel González 

Moles 

 

 

 

BAURU 

2009 

 



 

 

 
 
Brener, Sylvie 

B75e     Expressão da substância P e de seu receptor 
Neuroquinina-1 em carcinomas espinocelulares de boca 
e sua implicação na atividade proliferativa tumoral / 
Sylvie Brener. -- Bauru, 2009. 

112 p. : il. ; 30 cm. 
 

Tese (Doutorado) -- Faculdade de Odontologia de 
Bauru. Universidade de São Paulo. 

 
Orientadora: Profa. Dra. Denise Tostes Oliveira 

                    Orientador no exterior: Prof. Dr. Miguel Ángel 
Gonzalez-Moles 

Autorizo, exclusivamente pra fins acadêmicos e científicos, a 
reprodução total ou parcial desta tese, por processo 
fotocopiadores e/ou meios eletrônicos. 
 
 
 
Assinatura do autor: 
 
 
 
Data: 

Comitê de Ética da Universidade de Granada (Espanha) 
 
 
Protocolo n.º: 77 
Data: 16/03/2009 



Folha aprovação 



 

 



 

DADOS CURRICULARESDADOS CURRICULARESDADOS CURRICULARESDADOS CURRICULARES    

    

SYLVIE BRENERSYLVIE BRENERSYLVIE BRENERSYLVIE BRENER    

 

 

Nascimento 30 de março de 1972 

Belo Horizonte/ MG 

  

Filiação Samuel Brener 

Lúcia Brener 

  

1992-1995 Curso de Graduação em Odontologia pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais 

  

1996-1997 Curso de Especialização em Estomatologia pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais 

  

2003-2004 Mestrado em Estomatologia pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais 

  

2003-2006 Professora do curso de Pós-graduação, nível de 

Especialização em Estomatologia da PUC-MG 

  

2006-2009 Doutorado em Patologia Bucal na Faculdade de Odontologia 

de Bauru - Universidade de São Paulo 

  

Associações SOBE- Sociedade Brasileira de Estomatologia 

SOME- Sociedade Mineira de Estomatologia 

SBPqO- Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica 

Academia Iberoamericana de Patologia e Medicina Bucal 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DeusDeusDeusDeus, pela vida, por permitir mais esta vitória. 



 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, Samuel e LúciaSamuel e LúciaSamuel e LúciaSamuel e Lúcia, por me 

amarem de forma incondicional, por me ensinarem a lutar e 

respeitar as pessoas. Obrigada pelo apoio e paciência durante a 

realização desta tese.  A presença de vocês é fundamental, hoje e 

sempre! 

 

 

 

 

 

Aos meus irmãos, Serguei e AlanSerguei e AlanSerguei e AlanSerguei e Alan, saber que tenho vocês por perto 

me dá muita segurança. Obrigada!!! 

 

 

 

 

 

Às minhas cunhadas e amigas, Lili e JúniaLili e JúniaLili e JúniaLili e Júnia, 

sobrinhos Paula, Victor, Marcos e RafaelPaula, Victor, Marcos e RafaelPaula, Victor, Marcos e RafaelPaula, Victor, Marcos e Rafael:  

muito obrigada pela alegria, amizade e carinho: amo vocês! 



 

 

 



 

 

 

À ProfessoraProfessoraProfessoraProfessora    DrDrDrDraaaa. Denise Tostes Oliveira. Denise Tostes Oliveira. Denise Tostes Oliveira. Denise Tostes Oliveira, minha orientadora, 

agradeço pela oportunidade de aprender a ser um profissional e 

um ser humano melhor. Sempre uma referência como 

pesquisadora, de grande seriedade e integridade. Obrigada pelo 

caminho que trilhamos juntas.  

Sua dedicação me proporcionou grandes oportunidades, sempre 

vou tê-la como referência. Os bons momentos ficam na memória e 

no coração da gente! 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Prof. Dr. Miguel ÁProf. Dr. Miguel ÁProf. Dr. Miguel ÁProf. Dr. Miguel Ángel Gonzalez Molesngel Gonzalez Molesngel Gonzalez Molesngel Gonzalez Moles, professor de Medicina 

Bucal da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

Granada, Espanha:    

Obrigada por ter me recebido no “Laboratorio de Investigación”,  

por ter me ajudado em tantos momentos durante a execução 

desta pesquisa. 

Su grandeza supera su inmensa capacidad como investigador, su 

desprendimiento es La mejor enseñanza que pude obtener 

durante mi formación. 

Estaré siempre agradecida por La amistad, confianza y cariño, 

con el cual me recibió en Granada y por haberme abierto las 

puertas de su hogar y  de su familia para. 

mi! 



 

 



 

AGRADECIMENTOS INSTITUCIONAIS 

 

 

À Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, na pessoa do 

Prof. Dr. Luiz Fernando Pegoraro, diretor desta instituição. 

 

 

À Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru, na pessoa 

da Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado. 

 

 

Ao Prof. Dr. Luís Antônio de Assis Taveira, coordenador do Programa de Pós-

Graduação em Patologia Bucal. 

 

 

Ao Banco Santander, pela inclusão no Programa de Mobilidade Internacional de 

Pós-Graduandos Santander (COPGRAD.01-202/2007). 

 

 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

pela bolsa de Doutorado concedida, processo número 142840/2006-8. 

 

 

Aos funcionários da Biblioteca da Faculdade de Odontologia de Bauru, por todas 

as orientações, por sua prestatividade. 

 

 

Aos funcionários da Pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru, por 

toda a eficiência. 

 

 

Aos funcionários da informática, Marcelo 1 e Marcelo 2, obrigada pelo “socorro”e 

paciência nos mais adversos momentos. 



 

 



 

À Universidade de Granada, Espanha, na pessoa do seu Decano, Dr. Alberto 

Rodriguez Archilla: obrigada pela oportunidade de desenvolver minha pesquisa. 

 

 

Ao Prof. Dr. Jose Antonio Gil-Montoya, da Universidade de Granada, Espanha, 

por todo o tempo e amizade dedicados, por esclarecer tantas dúvidas. Aquele que 

mesmo à distância continua colaborando. 

 

 

À Dra. Isabel Ruiz Ávila, médica-patologista do Hospital General e do Hospital de 

La Princesa, Jaen, Espanha, pelo carinho, amizade, conhecimentos e dedicação. 

Obrigada por abrir as portas da sua casa, da sua família. 

 

 

Ao professor Dr. Manuel Bravo Perez, Catedrático da Universidade de Granada, 

Espanha, professor da disciplina de Odontologia Preventiva e Comunitária, Vice-

decano de “Ordenación Académica”, por sua fundamental ajuda com a análise 

estatística. 

 

 

Ao Dr. Faustino Acebal, Cirurgião de Cabeça e Pescoço do Hospital General e 

Hospital de La Princesa, Jaen, Espanha, por colaborar para a nossa pesquisa. 

 

 

À Profa. Dra. Maria Carmem Ramos Robles, da disciplina de Medicina Bucal da 

Universidade de Granada, Espanha, por dividir seu espaço e pelo carinho. 

 

 

À funcionária do Laboratório de Investigación da Universidade de Granada, Yudi 

Gómez Villaescusa, pela dedicação. 

 

 

 



 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao Prof. Dr. Carlos Roberto Martins, meu grande amigo, uma referência. Sempre 

um ídolo. A pessoa que dirigiu os rumos da minha vida profissional (meu “pai 

odontológico”), ensinando ética profissional e pessoal. 

 

Ao Dr. João Adolfo Costa Hanemann, amigo, colega e companheiro de toda uma 

vida profissional. Obrigada por ajudar a trilhar este caminho. 

 

Ao Dr. Alvimar Afonso Barbosa, cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Mário 

Penna e diretor-clínico do Hospital Luxemburgo, sua amizade será eterna, jamais 

esquecerei seus ensinamentos. 

 

À Profa. Franca Arenare Jeunon, Coordenadora do Curso de Graduação da 

Faculdade de Odontologia da PUC-Minas, a amiga que sempre apostou em mim. 

 

Às professoras, amigas e colegas Rosana Maria Leal e Hermína Marques 

Capistrano, é muito bom trabalhar com vocês! Obrigada pela amizade!!! 

 

À Profa. Dra. Helenice de Andrade Marigo Grandinetti, que me conduziu no 

mestrado, que despertou meu interesse pela pesquisa. Obrigada! 

 

Ao amigo e colega Prof. Dr. Martinho Campolina Rebello Horta, um exemplo de 

perseverança, de conquistas. Uma referência como profissional. 

 

Ao Dr. Sebastião Armond, médico e amigo. 

 

 

 



 



 

Aos Professores da Disciplina de Patologia Bucal da Faculdade de Odontologia de 

Bauru, da Universidade de São Paulo: Dra. Denise Tostes Oliveira, Vanessa 

Soares Lara, Luís Antônio de Assis Taveira, Dr. Alberto Consolaro: pelos 

conhecimentos passados. 

 

 

À minha “super” amiga Rosário, por tudo que você tem sido desde que nos 

conhecemos. Adorei sua visita em Granada!!! 

 

 

À amiga Michele (“Mi”), pela confiança, carinho e amizade, pelos os momentos 

compartilhados. Obrigada! 

 

 

Às amigas Roberta e Gisele, obrigada pelo carinho, pelas palavras positivas. 

 

 

Ao professor Tadashi, pela sabedoria. 

 

 

Aos companheiros do Congresso da Academia Iberoamericana de Patologia e 

Medicina Bucal, Isla Margarita, 2009, prof.Luís, Carol, Carine e Bruno, obrigada 

pela oportunidade de conviver com vocês, adorei!!! 

 

 

Aos colegas da patologia, Leda, Pati, Bruno, Carol, Carine, Fernanda, Simone, 

Leda, Diego, Adriana, Bruna, Taísa, Fernanda, Carol, Ana Regina, Priscila, 

Heliton, Gastão, Mel, Karen, Milton, Tiago,  Ana Carolina, Carlos, Eliane, Érika, 

Érika Sinara, Erick, Jana e Suzana, pela amizade e convivência no dia a dia. 

 

 

Ao Aroldo, pela convivência em Toronto. Obrigada pelos momentos de alegria, por 

ter compartilhado seus sonhos, por ter te conhecido melhor.  

Levarei estas recordações comigo. 



 



 

À toda minha família, tios, primos, irmãos, cunhadas, sobrinhos e aos “agregados”, 

agradeço por entenderem a minha falta em tantos momentos 

pelo carinho e por estarem simplesmente por perto. 

 

 

À amiga da Estomatologia USP, Manuela, pelo carinho, amizade, por me ensinar 

minhas primeiras palavras em espanhol. 

 

 

Aos colegas de “Granada”, Camila, Érika, Oscar, Carolina Torres, Josué, Diana, 

Nancy, Rogério, Carolina Erhardt, Ana Celeste, Patrícia, Cristian, obrigada por 

fazerem parte da minha “família espanhola”! 

 

 

Às minhas colegas de consultório, Valéria Paiva, Luciane Botelho, Shalimar e 

Deila, obrigada pela amizade e confiança. 

 

 

Às minhas amigas, Dani, Cris (Letícia), Kelly (Carol), Jackie, Ana Cândida e 

Joyce “et al.”que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por entenderem minha 

ausência! 

 

 

Às colegas de faculdade, eternas amigas, Cris, Marcela, Ju Oliveira e Denise (e 

seus respectivos), mesmo distantes a amizade de vocês é fundamental. 

 

 

A minha “fiel-escudeira” Andréia, secretária do consultório e amiga, pelo carinho. 

 

 

A todos que de uma forma ou de outra participaram desta importante conquista. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“What do we plant when we plant the tree? 

We plant the ship that will cross the sea, 

 We plant the mast to carry the sails, 

 We plant the planks to withstand the Gales 

 - The keel, and keelson, and beam and knee-- 

 We plant the ship when we plant the tree.”  

 Henry Abbey – What do we plant? 

 

 



 



 

RESUMO 

 

A substância P (SP) é um neuropeptídeo da família das taquicininas que regula 
numerosas funções biológicas por meio da ligação ao seu receptor altamente 
específico neuroquinina-1 (NK-1R). Este complexo SP/NK-1R está envolvido em 
diversos processos relacionados à oncogênese, como a mitogênese, angiogênese, 
migração celular e metástase. O objetivo deste trabalho foi investigar a expressão de 
substância P e de seu receptor NK-1 e sua correlação com o índice de proliferação 
celular em 73 pacientes portadores de 90 carcinomas espinocelulares de boca, 
diagnosticados e tratados no Hospital General e Hospital de La Princesa, Jaen, 
Espanha, durante o período de 1995 a 2008. Todos os tumores foram corados pela 
técnica imunoistoquímica da estreptavidina-biotina-peroxidase com os anticorpos 
anti-SP, anti-NK-1R e anti-Ki-67. As alterações celulares epiteliais das margens 
cirúrgicas livres de doença também foram registradas. A expressão 
imunoistoquímica da substância P e do seu receptor neurokinina-1 foi avaliada na 
membrana, no citoplasma e no núcleo das células epiteliais malignas e do epitélio da 
mucosa bucal adjacente ao tumor, nos linfócitos e nos vasos sanguíneos dos 
tumores. O índice de proliferação celular tumoral foi determinado pela expressão 
imunoistoquímica de Ki-67 identificada no núcleo das células neoplásicas. As 
correlações entre as diversas localizações da SP, de seu receptor NK-1R e do índice 
de proliferação tumoral determinado pelo Ki-67 foram determinadas estatísticamente 
utilizando-se o Crosstab, Regress e Descript de SUDAAN. A expressão de SP foi 
identificada no estroma de 77% dos tumores, na membrana de 71% das células 
malignas e no citoplasma de 81,2% dos tumores. A maioria dos tumores apresentou 
altas taxas de proliferação das células neoplásicas com mais de 50% das células 
imunopositivas para o Ki-67. Ao analisar as margens cirúrgicas livres de doença, 
observou-se expressão da SP, sobretudo no terço inferior e médio, tanto no núcleo, 
como no citoplasma e na membrana celular. A expressão concomitante de 
substância P e do receptor neurokinina-1 no citoplasma das células neoplásicas 
ocorreu mais frequentemente nas células tumorais em proliferação. Verificou-se que 
expressão de SP no câncer bucal ocorre juntamente com o aumento da expressão 
de NK-1R, sugerindo que as células neoplásicas epiteliais bucais podem utilizar esta 
via para tornarem-se mais susceptíveis aos estímulos mediados pela SP. A 
expressão de substância P nos linfócitos do infiltrado inflamatório e vasos 
sanguíneos intratumorais e peritumorais se associaram a tumores de menor 
tamanho, menor estádio clínico e com menor frequência metástase ganglionar. 
Concluiu-se que as células neoplásicas epiteliais bucais podem utilizar a via 
substância P/NK-1R para tornarem-se mais susceptíveis aos estímulos mediados 
pela SP, particularmente aqueles associados à proliferação celular. Além disso, a 
expressão epitelial, citoplasmática e nuclear da substância P é um evento precoce 
na carcinogênese bucal podendo ser considerado um marcador da presença e 
intensidade de displasia epitelial. 

 

Palavras-chave: Câncer de boca; Substância P; Receptor neuroquinina-1; Ki-67 



 



 

ABSTRACT 

 

Expression of the substance P and its receptor NK-1 in oral squamous cell 

carcinoma and its tumor proliferative activity 

 
The substance P (SP) is a neuropeptide of the tachykinin family that regulates 
multiple biological functions by binding to the highly specific receptor neurokinin-1. 
This complex SP/NK-1 is involved in several processes related to oncogenesis, such 
as mitogenesis, angiogenesis, cell migration and metastasis. This study investigated 
the expression of substance P and its receptor NK-1 and its correlation with the cell 
proliferation index in 73 patients with oral squamous cell carcinoma, diagnosed and 
treated at the General Hospital and Princess Hospital at Jaen, Spain, during the 
period 1995 to 2008. All tumors were stained immunohistochemically by the 
streptavidin-biotin-peroxidase technique using the antibodies anti-SP, anti-NK-1R 
and anti-Ki-67. The epithelial cell alterations on the disease-free surgical margins 
were registered. The immunohistochemical expression of SP and its receptor 
neurokinin-1 were evaluated on the membrane, cytoplasm and nucleus of malignant 
epithelial cells and cells of healthy oral mucosa adjacent to the tumor, as well as on 
the infiltrating lymphocytes and peritumoral or intratumoral blood vessels. The tumor 
cell proliferation index was determined by the immunohistochemical expression of Ki-
67 identified on the malignant cell nucleus. The correlations between the distinct 
localizations of SP, its receptor NK-1 and the proliferation index Ki-67 were 
statistically analyzed using the Sudaan Crosstab, Regress and Descript tests. The 
SP expression was identified on the stroma of 77% of tumors, on the membrane of 
71% of malignant cells and cytoplasm of 81.2% of tumors. Most tumors presented 
high proliferation rates of neoplastic cells, with more than 50% of cells 
immunopositive for Ki-67. Analysis of the disease-free surgical margins revealed SP 
expression especially on the lower and medium third, both on the nucleus, cytoplasm 
and cell membrane. The simultaneous expression of substance P and its receptor 
NK-1 on the cytoplasm of neoplastic cells occurred more frequently in proliferating 
malignant cells. The expression of SP in oral cancer occurred simultaneously to an 
increased expression of NK-1R, suggesting that the oral malignant epithelial cells 
might use this pathway to become more susceptible to the stimuli mediated by the 
SP. The substance P expression on infiltrating lymphocytes and intratumoral or 
peritumoral blood vessels was associated with tumors of small size, lower clinical 
stage and less frequent node metastasis. It was concluded that the oral neoplastic 
epithelial cells may use the pathway SP/NK-1R to become more susceptible to the 
stimuli mediated by the SP, particularly those associated with cell proliferation. 
Additionally, the epithelial, cytoplasmic and nuclear expression of substance P is an 
early event in oral carcinogenesis and may be considered a marker of the presence 
and intensity of epithelial dysplasia. 

 

Keywords: Oral cancer; Substance P, Receptor neurokinin-1; Ki-67 
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ERk-1/2 Quinases 1 e 2 reguladas por sinais extracelulares 

Estádio 0 Tis N0 M0 

Estádio I T1 N0 M0 

Estádio II T2 N0 M0 

Estádio III T3N0M0 T1ouT2 OU T3 N1M0  

Estádio IVA T4 N0 MO T4 N1 M0 T N2 M0 

Estádio IVB T N3 M0   

Estádio IVC T N M1   

G1 Fase G1 do ciclo celular 

G2 Fase G2 do ciclo celular 

H2O2 Água oxigenada 

HEp-2 Linhagem de células do tipo carcinoma de laringe 

IFN-γ Interferon gama 

IL-1 Interleucina 1 

IL-2 Interleucina 2 

IL-6 Interleucina 6 

L-732,138 Antagonista do NK-1R 

L-733,060 Antagonista do NK-1R 



 

 



 

 

M0 Ausência de metástase distante 

M1 Presença de metástase distante 

MAPK Cascata mitogênese ativada pela enzima quinase 

MDA-MB-468 Linhagem de células do tipo carcinoma de mama 

MIB-1 Antígeno Ki-67 

min minuto 

mL Mililitro 

mRNA Ácido ribonucleico mensageiro 

MTS 
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)2-(4-

sulfophenyl)-2H-tetrazolium 

Mx Metástase distante não pode ser avaliada 

N Presença de metástase em linfonodo regional 

N0 Ausência de linfonodos regionais palpáveis 

N1 

Metástase em um único linfonodo homolateral, com 3cm ou 

menos em seu maior diâmetro, segundo a classificação TNM para 

tumores malignos de boca. 

N2a 

Metástase em um único linfonodo homolateral, com mais de 3cm 

e até 6cm em seu maior diâmetro, segundo a classificação TNM 

para tumores malignos de boca. 

N2b 

Metástase em linfonodos homolaterais múltiplos, nenhum deles 

com mais de 6cm em seu maior diâmetro, segundo a 

classificação TNM para tumores malignos de boca. 

N2c 

Metástase em linfonodos bilaterais ou contralaterais, nenhum 

deles com mais de 6cm em seu maior diâmetro, segundo a 

classificação TNM para tumores malignos de boca. 

N3 

Metástase em linfonodos regional com mais de 6cm em seu maior 

diâmetro, segundo a classificação TNM para tumores malignos de 

boca. 

NEP Endopeptidase neutral 

NK-1R Receptor neuroquinina-1 ou receptor da SP 

NK2R Receptor da neuroquinina A 

NK3R Receptor da neuroquinina B 



 

 



 

 

Nx Os linfonodos regionais não podem ser avaliados 
oC Grau Centígrado 

PBS Solução salina fosfatada tamponada 

PC-3 Linhagem de células do tipo carcinoma de próstata 

pH Concentração hidrogeniônica 

S Fase S do ciclo celular 

SP Substância P 

SR140190 Antagonista do NK-1R 

SR140333 Antagonista do NK-1R 

T Tamanho do tumor 

T1 

Tumor com até 2cm em sua maior extensão, segundo a 

classificação TNM para tumores malignos de boca 

T2 

Tumor com mais de 2cm e até 4cm em sua maior extensão, 

segundo a classificação TNM para tumores malignos de boca 

T3 

Tumor com mais de 4cm em sua maior extensão, segundo a 

classificação TNM para tumores malignos de boca 

T4 

Tumor maior que 4cm em sua maior extensão, invadindo 

estruturas adjacentes, segundo a classificação TNM para tumores 

malignos de boca 

TACR1 Receptor da substância P 

TACR2 Receptor da neuroquinina-A 

TACR3 Receptor da neuroquinina-B 

TNF-α Fator de Necrose Tumoral alfa 

TNM 
Classificação clínica de tumores malignos desenvolvida pelo 

UICC baseada na extensão anatômica da doença 

Tx O tumor primário não pode ser avaliado 

UICC União Internacional Contra o Câncer 

VEGF Fator de crescimento do endotélio vascular 

WEBI-Rb1 Linhagem de células tipo retinoblastoma 

Y-79 Linhagem de células tipo retinoblastoma 

α, β, γ, δ Alfa, Beta, Gama, Delta 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A substância P (SP) é um neuropeptídeo da família das taquicininas que 

regula numerosas funções biológicas por meio da ligação ao seu receptor altamente 

específico neuroquinina-1 (NK-1R) (HÖKFELT; PERNOW; WAHREN, 2001).  

Em condições fisiológicas a SP tem sido envolvida na regulação do sistema 

cardiovascular, na sobrevivência e degeneração neuronal, na regulação dos 

mecanismos respiratórios, na percepção sensorial, nos controles da motilidade 

gástrica, na salivação e na micção (QUARTARA; MAGGI, 1998; NOWICKI et al., 

2006; MUÑOZ et al., 2008).  

Na mucosa intestinal, a substância P tem sido descrita como um importante 

mediador inflamatório sendo liberada pelos nervos, neurônios sensitivos e células 

inflamatórias da lâmina própria e atua, direta ou indiretamente, com o receptor NK-1, 

expresso em nervos, células epiteliais, células imunes e inflamatórias, tal como os 

mastócitos, macrófagos e linfócitos T e B. A ativação destas células de forma 

dependente da substância P, libera citocinas e quimiocinas e outros neuropeptídeos 

que modulam a inflamação (KOON; POTHOULAKIS, 2006). 

Foi demonstrado in vitro que a substância P estimula os macrófagos e 

eosinófilos a secretarem citocinas pró-inflamatórias como TNFα, IL-1β, IL-2 e IL-6, 

além de aumentar a atividade e migração das células “natural Killer” e estimular a 

liberação de CXCL-8 e CCL-2 pelos leucócitos (LOTZ; VAUGHAN; CARSON, 1988; 

CUESTA et al., 2002; FEISTRITZER et al, 2003). Este neuropeptídeo também induz 

nos mastócitos a liberação de mediadores vasoativos como a histamina e serotonina 

(HÖKFELT; PERNOW; WAHREN, 2001; HARRISON; GEPPETTI, 2001; KOON; 

POTHOULAKIS, 2006).  

Este complexo SP/NK-1R está também envolvido em diversos processos 

relacionados à oncogênese, como a mitogênese, angiogênese, migração celular e 

metástase (ESTEBAN et al., 2006). Alguns estudos utilizando diferentes culturas de 

células neoplásicas (glioma, retinoblastoma, neuroblastoma, melanoma e carcinoma 

de laringe) demonstraram que a SP atua via NK-1R induzindo a mitogênese 

(MUÑOZ et al., 2004a; MUÑOZ et al., 2004b; MUÑOZ et al., 2005a; MUÑOZ et al., 

2005b; MUÑOZ et al., 2007; MUÑOZ et al., 2008). Foi proposto que a aquisição de 

um grande número de receptores NK-1 por parte das células neoplásicas aumentaria 
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a quantidade de sinais para mitoses de células tumorais, ativando via anti-

apoptóticas e/ou anti-senescentes em uma população de células malignas 

(ESTEBAN et al., 2006; BRINGOLD; SERRANO, 2000).  

Em 2007, Muñoz et al. avaliaram in vitro a capacidade dos antagonistas do 

receptor neuroquinina-1 (L-733,060 e L-732,138) em inibir o crescimento de células 

humanas de carcinoma de laringe. Os autores concluíram que a substância P agiu 

como mitógeno na linhagem de carcinoma de laringe, por meio de seu receptor 

neuroquinina-1 sendo esta atividade bloqueada pela administração dos antagonistas 

do receptor NK-1 e observaram também um elevado número de células malignas em 

apoptose. 

Portanto, a investigação da presença e distribuição do complexo SP/NK-1R 

no carcinoma espinocelular de boca e de sua influência no índice de proliferação 

tumoral, como proposto no presente estudo, poderá contribuir com o entendimento 

da participação dos neuropeptídeos na carcinogênese bucal. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ORIGEM E CONSTITUIÇÃO DA SUBSTÂNCIA P 

 

A substância P (SP) é um peptídeo da família das taquicininas (hormônios 

encontrados em vertebrados e invertebrados) que foi identificada no início do século 

XX, sendo descrita como um neurotransmissor associado à dor, em decorrência da 

sua presença em altas concentrações na raiz dorsal da medula espinhal 

(HARRISON; GEPPETTI, 2001).  

O gene pré-protaquicinina-I expressa quatro diferentes formas de mRNA, 

sendo que duas delas (β e γ) codificam a síntese de substância P e de neuroquinina 

A (NKA), enquanto as formas δ e α codificam somente a substância P (HÖKFELT; 

PERNOW; WAHREN, 2001; MUÑOZ; ROSSO, 2009). A síntese da SP ocorre nos 

ribossomas de células neuronais, sendo depois armazenada em vesículas nas quais 

é transportada para as terminações nervosas centrais e periféricas e, só nestes 

locais, passa pelo processo enzimático final. Dentre as enzimas envolvidas neste 

processo, destaca-se a endopeptidase neutra (NEP) e enzima conversora da 

angiotensina (ACE). A NEP está envolvida no metabolismo da substância P no 

cérebro e em tecidos periféricos. A ACE degrada a SP no plasma, fluido cérebro-

espinhal e substância negra, degradando fragmentos da SP liberados pela NEP 

(HARRISON; GEPPETTI, 2001).   

 

 

2.2 FUNÇÕES DA SUBSTÂNCIA P  

 

 A substância P exerce papel na regulação da inflamação neurogênica e da 

resposta imune, estando também implicada na percepção da dor (HARRISON; 

GEPPETTI, 2001). Sabe-se que as taquicininas são capazes de modificar a resposta 

de diferentes células inflamatórias, incluindo os mastócitos, granulócitos, linfócitos, 

monócitos e macrófagos (WALSH et al., 1995), apresentando também efeito 

potencializador da proliferação e diferenciação linfocítica, da secreção de citocinas e 
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da produção de imunoglobulinas, sendo portanto potentes imunomoduladores 

(HÖKFELT; PERNOW; WAHREN, 2001; HARRISON; GEPPETTI, 2001). A 

regulação da função de células imunes pela SP poderia advir não somente de fontes 

neuronais, tais como eosinófilos e macrófagos, estando a expressão de SP e de seu 

receptor aumentada durante a inflamação (HARRISON; GEPPETTI, 2001). 

 A SP vem sendo também associada ao desenvolvimento e progressão da 

inflamação da mucosa sendo liberada pelas células inflamatórias da lâmina própria e 

atua, direta ou indiretamente, com o receptor NK-1, expresso em nervos, células 

epiteliais, células imunes e inflamatórias, tal como os mastócitos, macrófagos e 

linfócitos T e B. A ativação destas células de forma dependente da substância P, 

libera citocinas e quimiocinas e outros neuropeptídeos que modulam a inflamação 

(KOON; POTHOULAKIS, 2006). 

Rozengurt (2002) chama os neuropeptídeos de “mensageiros moleculares” e 

considera que sejam potentes fatores de crescimento para células normais, 

participando da contração da musculatura lisa, transmissão da dor, pressão 

sanguínea e inflamação, além de participarem da estimulação autócrina/parácrina da 

proliferação e migração de células tumorais, sustentando a proliferação de tumores 

clinicamente agressivos. 

 Reubi (2003) relata que normalmente os peptídeos (como a substância P) são 

pequenas moléculas, caracterizadas por boa permeabilidade, permitindo acesso 

rápido ao sítio tumoral após injeção sistêmica. Os peptídeos geralmente não são 

tóxicos e sua conformação natural os torna sensíveis às peptidases existentes nos 

tecidos. 

 Outras funções da substância P incluem à regulação do sistema 

cardiovascular, a sobrevivência e degeneração de neurônios, a regulação de 

mecanismos respiratórios e a percepção sensorial (MUÑOZ et al., 2008), além de 

ser responsável pela contração da musculatura lisa e esquelética, salivação e 

vasodilatação (NOWICKI et al., 2006; QUARTARA; MAGGI, 1998). Este 

neuropeptídeo também foi associado à inflamação, dor e depressão (HARRISON; 

GEPPETTI, 2001) e a doenças degenerativas do sistema nervoso central 

(QUARTARA; MAGGI, 1998). 
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2.3 RECEPTOR NK-1 

 

A neuroquinina-1 (NK-1R) é o receptor da taquicinina, sendo sua estrutura 

pertencente a membrana tipo rodopsina, consistindo de sete domínios 

transmembrana hidrofóbicos conectados por laços intra e extracelulares ligados à 

proteína G (HARRISON; GEPPETTI, 2001).  

Existem três diferentes receptores para taquicininas, o TACR1, (NK-1R), 

TACR2 e TACR3. Estes receptores têm seletividade para a substância P, 

neuroquinina A (NKA) e neuroquinina B (NKB), respectivamente. Entretanto a 

taquicinina endógena não é tão seletiva para um receptor específico, todas podem 

agir nos três receptores, em determinadas condições (HARRISON; GEPPETTI, 

2001).  

Os receptores NK1, NK2 e NK3 são expressos em neurônios entéricos, 

músculo intestinal, epitélio, sistema vascular e sistema imune de uma forma celular 

específica e permite à substância P e NKA influenciar a motilidade, secreção de 

fluidos, assim como as funções vasculares e imunes. O estímulo químico ou 

mecânico da mucosa ou a distensão do músculo excita os neurônios sensoriais 

primários, liberando as taquicininas e ativando vias motoras excitatórias ou inibitórias 

via receptor NK3 (HÖKFELT; PERNOW; WAHREN, 2001).  

O receptor neuroquinina-1 é um gene de cópia simples localizado no 

cromossoma 2 humano. Sugere-se que os receptores neuroquinina-1 funcionem 

como auto-receptores, propondo que a substância P module sua liberação. 

Considera-se que este papel auto-receptor dos receptores da SP tenha importantes 

implicações na fisiopatologia da inflamação, lesão nervosa ou estímulo nocivo. Por 

exemplo, neuropatias dolorosas caracterizadas por hiperalgesia persistente podem 

gerar uma ação ectópica capaz de manter a descarga de dor (HARRISON; 

GEPPETTI, 2001). 

A localização citoplasmática do receptor neuroquinina-1 pode ser explicada 

pela internalização do receptor após ligar-se à substância P, o que parece essencial 

para que o complexo SP/NK-1R exerça suas ações (KOON; POTHOULAKIS, 2006). 

Após liberar o peptídeo no interior da célula, o receptor é reciclado, retornando à 

membrana (REUBI, 2003; BOER; GONTIJO, 2006).  
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Os antagonistas do receptor neuroquinina-1 foram descritos no início dos 

anos 60, porém apresentavam imensa neurotoxicidade e também induziam liberação 

de histamina. A partir de 1991 descreveram-se compostos que romperam a barreira 

sanguínea cerebral e estudos sobre o uso destes antagonistas foram realizados, 

permitindo o desenvolvimento de compostos para desordens depressivas, dor pós-

operatória e como anti-emético no tratamento quimioterápico (HARRISON; 

GEPPETTI, 2001).  

 

 

2.4 MITOGÊNESE MEDIADA PELA INTERAÇÃO SP/NK1R 

 

As ações biológicas da substância P são mediadas por seu receptor 

neuroquinina-1 (NK-1R). Ao aderir ao NK-1R, a substância P ativa membros da 

cascata mitogênese ativada pela proteína quinase (MAPK), incluindo as quinases 1 

e 2 reguladas por sinais extracelulares (ERk 1/2), que translocam ao núcleo para 

induzir a proliferação celular e “proteger” as células da apoptose. A β-arrestina é um 

componente da via de sinalização MAPK que é necessário para ativação de ERK 

1/2. Ela forma um complexo com o receptor NK-1, internalizando-o, provocando a 

retenção de quinases no citoplasma. Assim a SP induz a formação de um complexo 

multiproteína que contém NK-1R, β-arrestina e ERK 1/2, que se forma próximo à 

membrana plasmática. Uma vez que ERK 1/2 se torna ativado mediante esta via, se 

transloca ao núcleo para induzir proliferação e proteger a célula da apoptose 

(DEFEA et al., 2000)(Figura 1). 

A ativação da cascata MAPK é de extrema relevância na atividade 

proliferativa dos queratinócitos do epitélio escamoso. Estudos in vitro revelaram que 

células progenitoras epiteliais em suspensão desenvolviam diferenciação terminal 

após dois ou três ciclos proliferativos (JANES; LOWELL; HUTTER, 2002).  Porém, 

em algumas situações (ex.: interação com a β-integrina), a ativação da cascata 

MAPK pode promover a persistência de um estado hiper-proliferativo destas células 

progenitoras, o que é uma característica do epitélio cancerizável (ZHU; WATT, 1999; 

TABOR et al., 2001). 
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Figura 1 – Ilustração do mecanismo através do qual a SP chega ao núcleo celular e 
estimula a proliferação e a diferenciação celular. A partir do momento em que a SP 
se une ao NK-1R na membrana celular, há uma ativação da casca de eventos 
MAPK, com a formação de um complexo SP/NK-1R na membrana. A β–arrestina vai 
internalizar este complexo e ativar as quinases reguladas por sinais extracelulares 1 
e 2 (ERk 1/2). Uma vez ativada, a ERk 1/2 se transloca ao núcleo para induzir 
proliferação e proteger a célula da apoptose. 
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2.5 SUBSTÂNCIA P E CÂNCER  

 

Recentemente a SP e seu receptor NK-1 foram investigados em tumores 

humanos, e sua expressão foi demonstrada utilizando-se imunoistoquímica (PAYAN; 

BREWSTER; SERRANO; 1983). Foi proposto que a aquisição de um grande número 

de receptores NK-1 por parte das células neoplásicas aumenta a quantidade de 

sinais para mitoses de células tumorais, ativando via anti-apoptóticas e/ou anti-

senescentes (ESTEBAN et al., 2006; BRINGOLD; SERRANO, 2000). A regulação da 

atividade genômica e a proteção da transformação maligna são processos que 

implicam em uma variedade de mecanismos que incluem paralisação permanente 

do ciclo celular depois da expressão de um oncogene ativado (BRINGOLD; 

SERRANO; 2000). Existe uma ampla evidência de que o escape da senescência é 

importante para a transformação maligna (COLLADO et al. 2005). 

A proliferação celular autônoma é uma das marcas das células cancerosas, 

conduzidas por oncogenes promotores do crescimento ativados. A via pela qual os 

tumores neutralizam os múltiplos sinais apoptóticos é desconhecida, mas alguns 

autores sugerem um papel para a substância P, como sendo fonte de fortes sinais 

mitogênicos onde a inflamação desenvolve (HORSTMANN; KAHLE; BORASIO; 

1998; ESTEBAN et al., 2006).  A estimulação do receptor NK-1 pela SP pode 

construir um mecanismo fácil através do qual as células tumorais desenvolvem 

novos vasos sangüíneos (SEEGERS et al., 2003). Reubi (2003) relata que todos os 

tipos de tumor, independente da sua histologia, apresentam altos níveis de 

expressão de receptor neurokinina-1 nos vasos sanguíneos tumorais e peritumorais, 

podendo colocar os receptores como base molecular para uma vasodilatação 

mediada pela substância P. Além disso, este autor (Reubi, 2003) também considera 

particularmente relevante, como prioridade inicial na avaliação tumoral, que se 

obtenha informações sobre a expressão do receptor, sendo a imunoistoquímica um 

método eficaz para isto apresentando ótima resolução. Considera ainda que para 

acessar a taxa de receptores nos tumores, estes devem ser avaliados não só em 

tecido tumoral, mas também em tecido normal, preferencialmente adjacente ao 

tumor, por conter o tecido de origem tumoral. 

A migração ativa de células tumorais é um momento crucial para o 

desenvolvimento das metástases, e é considerado um evento regulado por um sinal 
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da substância P (MUÑOZ et al., 2008). O crescimento da massa tumoral, a 

infiltração peritumoral e a metástase podem ser reguladas pela super-expressão da 

substância P e de seu receptor neuroquinina-1 nas células tumorais e no tecido 

tumoral e peritumoral (células inflamatórias, fibroblastos, vasos sanguíneos, nervos e 

gânglios (FRIESS et al., 2003). 

Estudo realizado por Muñoz et al. (2007) com linhagem de células de tumor 

do tipo retinoblastoma (WERI-Rb-1 e Y-79) teve o propósito de demonstrar a 

presença de receptores da neuroquinina-1, além de avaliar a capacidade de inibição 

do crescimento pelos antagonistas do receptor da neuroquinina-1 (L-733,060 e L-

732,138), e da capacidade destes antagonistas induzirem a apoptose nestas 

linhagens celulares, além de verificar a presença da substância P e de seu receptor 

NK-1. Este estudo demonstrou a presença de receptores neuroquinina-1 nesta 

linhagem celular. Houve aumento no crescimento celular com a adição da 

substância P. Observou-se inibição do crescimento desta linhagem de uma forma 

dose-dependente após a administração dos antagonistas do receptor neuroquinina-

1, bloqueando a ação mitogênica da substância P e aumentando o número de 

células apoptóticas. Através da utilização de imunoistoquímica, verificou-se grande 

quantidade dos receptores da neuroquinina-1 na massa tumoral, mas não de SP. 

Esteban et al. (2009) avaliaram, por meio da imunoistoquímica, a expressão 

da substância P  e de seu receptor neuroquinina-1 em células tumorais e em epitélio 

não-neoplásico adjacente ao tumor de 114 carcinomas de laringe. Os autores 

encontraram 95,9% das amostras de epitélio hiperplásico positivas para a substância 

P (reatividade predominantemente na camada basal), e 97,3% das amostras 

tumorais. O receptor da SP, a neuroquinina-1 foi positiva em 74,2% das amostras de 

epitélio normal (reatividade da camada basal), enquanto 92,8% das amostras de 

tumor foram positivas na membrana e citoplasma. Estes autores sugerem um link 

entre inflamação crônica da mucosa e câncer, ao detectarem SP nos linfócitos da 

submucosa. 

A migração ativa de células tumorais é considerada um evento crucial para o 

desenvolvimento de metástase e consequente progressão tumoral, sendo regulada 

por substâncias sinalizadoras, os neurotransmissores. Lang et al. (2004) 

investigaram a migração de células tumorais em uma matriz de colágeno, utilizando 

células MDA-MB-468 de carcinoma de mama e PC-3 de carcinoma de próstata. 
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Concluíram que os neurotransmissores induzem um tipo de células tumorais com 

maior mobilidade, através da regulação direta da expressão gênica e atividade 

migratória aumentada. 

González-Moles et al. (2008) sustentam a teoria de uma via de difusão da 

substância P originada nos linfócitos seja através do córion e do epitélio, 

favorecendo sua ação celular. Sugerem também que a SP possa se originar nas 

células epiteliais, pelo fato de ser produzida por diversas outras células (neurônios, 

linfócitos T e B e eosinófilos). A produção da SP pelas células T e B de uma forma 

autócrina ou parácrina pode levar à especulação de que a expressão da SP pelos 

linfócitos infiltrantes do tumor que teria como objetivo aumentar a resposta imune ao 

tumor pode ser usada pelas células tumorais como mecanismo para aumentar a 

proliferação e a progressão das células tumorais (ESTEBAN et al., 2006). 

Muñoz e Rosso (2009) realizaram estudo com linhagens de células humanas 

de glioma, neuroblastoma, retinoblastoma, e carcinoma de pâncreas, laringe, 

estômago e cólon, utilizando método colorimétrico MTS para avaliar a viabilidade 

celular, a ação antitumoral de um antagonista do receptor da neuroquinina-1 

(Aprepitant), e para saber se este antagonista era responsável pela apoptose nestas 

linhagens de células tumorais. Observaram que o antagonista inibiu o crescimento 

de todas as linhagens de células tumorais analisadas, sugerindo um possível 

mecanismo em comum para a proliferação da célula cancerosa via SP/NK-1R. 

Realizaram-se experimentos competitivos com a substância P, receptor 

neuroquinina-1 e o antagonista do receptor (Aprepitant). Em casos só com a SP a 

concentração celular foi maior do que naqueles onde se aplicou o Aprepitant, 

indicando a capacidade do antagonista do NK-1R em bloquear a estimulação 

mitogênica da SP. Por outro lado, em casos onde o Aprepitant havia inibido o 

crescimento das células tumorais, a substância P conseguiu reverter a ação. Com 

isto demonstrou-se a especificidade da ativação do receptor neuroquinina-1 pela 

substância P no crescimento de células tumorais. A administração do antagonista da 

neuroquinina-1 resultou em morte celular que ocorreu por apoptose. 

Anteriormente em 2007, Muñoz et al. realizaram estudo com a linhagem de 

células humanas de carcinoma de laringe HEp-2, para tentar demonstrar in vitro a 

capacidade dos antagonistas do receptor neuroquinina-1 (L-733,060 e L-732,138) 

em inibir o crescimento tumoral. Análise por Western blot foi utilizada para 
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determinar a presença do receptor neuroquinina-1 e o método de 4’,6-diamino-2-

phenylindole (DAPI) para demonstrar a apoptose. Acréscimo de concentrações 

nanomolares de substância P aumentou a taxa de crescimento da linhagem celular. 

A presença do receptor neuroquinina-1 nas células HEp-2 foi confirmada. Para 

avaliar a inibição da proliferação celular, foram utilizados dois antagonistas 

específicos do receptor neuroquinina-1 (NK-1R) (L-733,060 e L-732,138). Os 

achados permitiram concluir que a substância P age como mitógeno na linhagem de 

carcinoma de laringe HEp-2, através de seu NK-1R. A administração dos 

antagonistas bloqueou a atividade mitogênica da SP, assim como permitiu observar 

um elevado número de células da linhagem do carcinoma de laringe em apoptose. 

 Esteban et al. (2006) sugeriram que os antagonistas do receptor NK-1 podem 

ser usados a nível de sistema nervoso central para produzir efeitos analgésicos, 

antidepressivos e ansiolíticos. Eles demonstraram a inibição da progressão 

metastática das células cancerosas expressando receptores de NK-1 e relataram 

que o antagonista se liga especificamente ao receptor neuroquinina-1 em humanos. 

 Outro antagonista do NK-1R estudado foi o L-733,060, cuja administração 

produziu analgesia e efeitos antidepressivos, atuando também em desordens da 

ansiedade e em doenças hepáticas inflamatórias. Sua importância se deve ao fato 

de que seus resultados são associados à inibição dos efeitos da SP. Além disto, 

estudos in vitro e in vivo demonstraram efeito inibidor do crescimento de diversas 

neoplasias malignas, como neuroblastoma e retinoblastoma (MUÑOZ et al., 2008). 

 

 

2.6 SUBSTÂNCIA P, RECEPTOR NEUROQUININA-1 E INFLAMAÇÃO 

 

 Seegers et al. (2003) enfatizam o papel do sistema nervoso na inflamação, 

devido em parte à liberação de substância P pelas terminações nervosas periféricas 

(inflamação neurogênica). Baseando-se na hipótese de que a substância P 

endógena, através de sua ação nos receptores neuroquinina-1, possa desencadear 

a angiogênese durante a fase inicial da inflamação neurogênica, realizou-se 

investigação dos efeitos da substância P exógena e endógena na angiogênese no 

joelho do rato, os receptores envolvidos e a habilidade dos antagonistas (SR140333 
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ou SR140190) destes receptores em inibirem esta angiogênese. Este estudo 

mostrou que a substância P exógena aumentou a proliferação de células endoteliais 

e aumentou a densidade vascular, que pôde ser inibida pela administração dos 

antagonistas dos receptores neuroquinina-1. O aumento da angiogênese pela 

substância P foi dose-dependente, sendo compatível com uma ação pró-

angiogênica da SP via receptor neuroquinina-1. A injeção intra-articular de 

substância P foi seguida por edema da articulação e infiltração da sinóvia por 

macrófagos, indicativo de inflamação aguda e crônica. Concluíram que a substância 

P, exógena ou endógena, pode estimular a angiogênese através de sua ação via 

receptor neuroquinina-1. 

 Goode et al. (2000) levaram em conta que a substância P atua na 

imunorregulação periférica e da mucosa, quando decidiram avaliar a expressão de 

imunócitos para a SP e para seu receptor neuroquinina-1 em sangue periférico de 

pacientes saudáveis e na mucosa histologicamente normal retirada em ressecção 

cirúrgica de adenocarcinoma colorretal. Avaliaram também a expressão do receptor 

neuroquinina-1 nas células mononucleares da lâmina própria em humanos, nas 

células mononucleares e linfócitos do sangue periférico. Os resultados sugerem que, 

em condições normais, a expressão do receptor neuroquinina-1 em células 

mononucleares humanas seja detectável mais ao nível da mucosa do que na 

circulação periférica. Enquanto a proteína não é detectável em células 

mononucleares periféricas, a expressão na mucosa ocorre em células T citotóxicas e 

auxiliares, em células B e em monócitos/macrófagos. 

 Ao analisarem os granulomas hepáticos e intestinais formados em 

decorrência de Schistosomiasis mansoni em murinos, Cook et al. (1994) mostraram 

que os granulomas produzem mRNA do receptor neuroquinina-1 idêntico ao do 

cérebro, e que os linfócitos T dos granulomas seriam uma das fontes. Verificou-se a 

produção da substância P, mas pouca ou nenhuma outra taquicinina, e os autores 

sugeriram que a origem desta SP seja dos eosinófilos nos granulomas, podendo 

ocorrer em murinos e em humanos. Os autores citaram como sendo de interesse a 

identificação da expressão do gene da neuroquinina-1 em linfócitos T CD4+ de 

granulomas. Como efeito modulador da substância P nas células T dos granulomas, 

citaram a produção de IFN-γ, o que seria indicativo da expressão de receptor 

neuroquinina-1 funcional. Como os granulomas do Schistosoma são compostos por 
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eosinófilos, macrófagos, linfócitos T e B, os autores não excluíram a possibilidade de 

que outros tipos de células inflamatórias também expressem os receptores 

neuroquinina-1. Como conclusão, eles citam a função imunorregulatória das 

taquicininas nos granulomas. 

 

 

2.7 Ki-67 

 

 Schliephake (2003) cita a proteína Ki-67 como pertencente ao grupo de 

moléculas que estimula o crescimento tumoral através da aceleração do ciclo celular 

e da proliferação, sendo expressa durante as fases G1, S e G2 do ciclo. O anticorpo 

monoclonal desenvolvido para marcar esta proteína em tecidos fixados em formol é 

denominado MIB-1, apresentando-se aumentado em tecidos em proliferação. 

Faratzis et al. (2008) realizaram estudo avaliando a expressão da proteína Ki-

67 e do fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) em carcinomas 

espinocelulares de língua. Para estes autores o VEGF é um mitógeno que age 

promovendo o crescimento das células endoteliais, a migração celular e inibindo a 

apoptose. Quando super-expressa, está envolvida na angiogênese associada ao 

tumor, sendo vinculada a um fenótipo mais agressivo no CEC lingual. Com relação 

ao Ki-67, o interesse foi gerado pelo fato de que a proteína, cujo gene se localiza no 

cromossomo 10 (10q25), está associada à proliferação celular. Em excesso esta 

proteína estaria correlacionada à carcinogênese, afetando o comportamento 

biológico em diversos tipos de câncer. Eles avaliaram uma amostra composta por 87 

tumores primários de língua, além de 10 sítios de epitélio bucal com aparência 

normal adjacentes à lesão cancerosa e 10 sítios de mucosa bucal normal. 

Utilizaram-se anticorpos monoclonais anti-VEGF e anti-Ki-67, com avaliação por 

análise de imagem computadorizada (CIA). Foi encontrada significância estatística 

na correlação entre a expressão de VEGF e estádio tumoral. Em contraste, a 

expressão do Ki-67 foi fortemente associada à sobrevida e tamanho dos tumores, 

sendo este último explicado pela taxa de crescimento e proliferação celular e 

evidenciado pela super-expressão da proteína nas camadas basal e suprabasal do 

epitélio tumoral. A expressão do marcador apresentava-se em elevação nas áreas 
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pobremente diferenciadas do tumor. Estes dados são relevantes, pois o 

desequilíbrio entre proliferação celular e apoptose pode estar relacionado com 

resposta à radioterapia e quimioterapia, por exemplo, redução na apoptose e 

aumento da proliferação pode implicar em maior índice de recorrência. De forma 

interessante, observou-se uma super-expressão progressiva dos marcadores nas 

células do epitélio escamoso com aparência normal, em áreas adjacentes ao tumor, 

evidenciando uma desregulação progressiva no desenvolvimento do carcinoma 

espinocelular lingual. 

Wangsa et al. (2008) sugerem que a atividade proliferativa, determinada pelos 

níveis de expressão do antígeno nuclear Ki-67 seja ligada ao prognóstico. Eles 

analisaram 76 carcinomas espinocelulares de língua, com estádio I a IV, 

histologicamente confirmados. Realizou-se imunoistoquímica com anticorpo 

monoclonal anti-Ki-67. Verificou-se uma significativa correlação entre a expressão de 

Ki-67 em tumores estádio I e recorrência locorregional, sendo que quanto maior a 

expressão do marcador, maior o número de recorrências. Análise da expressão do 

Ki-67 antes e após a radioterapia foi realizado em pacientes considerados não-

responsivos ao tratamento, onde se verificou uma redução dos níveis quando 

comparados aos espécimes pré-tratamento. Os resultados indicaram que tumores 

estádio I com baixo percentual (0 – 32%) de células positivas para o Ki-67 

apresentavam melhor sobrevida global. 

Boonkitticharoen et al. (2008) realizaram estudo visando explorar o efeito da 

expressão do Ki-67 e do fator de crescimento do endotélio vascular A (VEGF-A) no 

risco de categoria T avançada (T3 e T4) e do envolvimento positivo de linfonodos 

(N+) no carcinoma espinocelular bucal e faríngeo comparados ao CEC laríngeo, 

utilizando análise imunoistoquímica. Houve uma associação significativa entre a 

expressão do Ki-67 e do VEGF-A com a categoria T no CEC bucal, faríngeo e 

laríngeo. A expressão do Ki-67 foi considerada um importante fator de risco para N+ 

nos três tumores, e sua expressão no CEC bucal e faríngeo foi associada a um risco 

relativo (RR) de 3.83, e incluindo a expressão do VEGF-A este valor subiu para 6.12. 

A combinação de ambos os marcadores foi 3.25 vezes mais eficaz em predizer o 

envolvimento de linfonodos (N+) em tumores T1 e T2 do que em tumores T3 e T4. 

Para estes autores, o status da proliferação é um fator de risco comum para o 

acometimento de linfonodos cervicais em todos os tumores estudados nesta série. A 
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taxa de proliferação no carcinoma espinocelular bucal e faríngeo explicaria a 

agressividade clínica destes tumores, especialmente a ocorrência de invasão 

linfática precoce, ajudando, inclusive, a identificação dos pacientes com risco de 

metástases ocultas. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

A partir da análise de 90 carcinomas espinocelulares de boca localizados na 

língua, assoalho bucal mucosa jugal, gengiva, palato mole, rebordo alveolar e lábio 

inferior com os estadiamentos clínicos I, II, III e IV propôs-se: 

1. Investigar a expressão imunoistoquímica da substância P e de seu receptor 

neuroquinina-1 nas células tumorais malignas, no infiltrado inflamatório 

peritumoral, bem como no epitélio da mucosa bucal adjacente ao tumor; 

 

2. Avaliar a influência da substância P e do receptor neuroquinina-1 no índice 

de proliferação celular tumoral determinado pela expressão 

imunistoquímica de Ki-67; 

 

3. Contribuir com a identificação de proteínas expressas nos tumores e sua 

participação na carcinogênese bucal. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

4.1 POPULAÇÃO DE ESTUDO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

A população de estudo foi constituída por 73 pacientes portadores de 90 

carcinomas espinocelulares de boca, submetidos ao tratamento no Hospital General 

e no Hospital de la Princesa, localizados em Jaen, Espanha, entre 1995 e 2008.  

Os seguintes critérios de inclusão foram adotados para a seleção da amostra: 

• Pacientes com tumor primário localizado na língua, assoalho bucal 

mucosa jugal, gengiva, palato mole, rebordo alveolar e lábio inferior, confirmado pela 

histopatologia; 

• Pacientes submetidos a cirurgia como tratamento inicial, com ou sem 

radioterapia pós-operatória; 

• Disponibilidade de fragmentos representativos da neoplasia para análise 

microscópica. 

 

 

4.2 REGISTRO DE DADOS CLÍNICOS 

 

As informações clínicas referentes aos pacientes foram obtidas dos 

respectivos prontuários após a permissão dos hospitais de Jaen, Espanha. Estes 

registros incluíram identificação e os dados demográficos dos pacientes, 

informações relativas à história clínica, ao exame locorregional, cirurgia, radioterapia 

pós-operatória e evolução do paciente.  

As variáveis analisadas neste estudo incluíram a coleta dos dados 

demográficos relativos aos pacientes como gênero (masculino ou feminino) e idade. 

Quanto à história clínica dos pacientes, pesquisou-se o tempo da lesão (em 

meses), tabagismo e etilismo (graduados como positivo ou negativo). 

No exame locorregional, a localização do tumor primário foi registrada como: 

língua, assoalho bucal, mucosa jugal, rebordo alveolar, gengiva, palato mole e lábio 

inferior. 
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As lesões foram classificadas de acordo com sua apresentação clínica como: 

úlcera, leucoplasia e tumor, leucoplasia e ulceração, tumor, eritroleucoplasia e úlcera 

e eritroleucoplasia. 

As classificações clínicas TNM (GREENE et al., 2002), T (T1, T2, T3 e T4), N 

(N0, N1, N2a, N2b, N2c, N3 e Nx) e M (M0, M1 e Mx). O estadiamento clínico (I, II, 

III ou IV) também foi registrado. 

Registrou-se a presença, data e localização de segundos tumores primários. 

O tempo em meses decorrido entre o diagnóstico inicial e o último 

acompanhamento foi registrado. 

 

 

4.3 ANÁLISE MICROSCÓPICA 

 

A graduação da malignidade tumoral foi realizada de acordo com os critérios 

da Organização Mundial de Saúde, (JOHNSON et al., 2005), baseados no grau de 

queratinização, no pleomorfismo nuclear e na atividade mitótica das células 

malignas. Os tumores foram graduados em bem, moderadamente ou pouco 

diferenciado. As alterações histológicas do epitélio da mucosa bucal adjacente ao 

tumor (margens cirúrgicas livres de doença) foram registradas e classificadas de 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (GALE et al., 2005) em: 

• Hiperplasia: aumento do número de células da camada espinhosa 

(acantose) e/ou na basal/parabasal, porém sem atipia celular; 

• Displasia leve: alteração da arquitetura epitelial limitada ao terço 

inferior do epitélio com presença de atipia celular; 

• Displasia moderada: alteração da arquitetura epitelial estendendo ao 

terço médio, com atipia celular; 

• Displasia severa: mais de 2/3 do epitélio com alteração da arquitetura 

epitelial associado a atipia celular; 

• Carcinoma in situ: alterações da arquitetura epitelial atingindo toda ou 

quase toda espessura do epitélio associadas à acentuada atipia celular 

com presença de figuras de mitose e/ou mitoses superficial atípicas. 

Considerou-se alteração da arquitetura epitelial: 

� irregular estratificação do epitélio; 
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� perda da polaridade das células basais; 

� cristas epiteliais em forma de gota; 

� aumento do número de figuras mitóticas; 

� mitoses superficiais atípicas; 

� queratinização prematura de células individuais (disqueratose); 

� pérolas de queratina no interior das cristas epiteliais. 

 

As seguintes alterações celulares foram consideradas: 

� alteração no tamanho do núcleo (anisonucleose); 

� alteração na forma do núcleo (pleomorfismo nuclear); 

� alteração no tamanho da célula (anisocitose); 

� alteração na forma da célula (pleomorfismo celular);  

� alteração na relação núcleo/citoplasma; 

� núcleo com tamanho aumentado; 

� figuras de mitose atípicas; 

� aumento no número e tamanho dos nucléolos. 

 

 

4.4 TÉCNICA IMUNOISTOQUÍMICA 

 

Cortes microscópicos de 4µm foram obtidos dos espécimes tumorais para a 

investigação da substância P, do seu receptor neuroquinina-1 e do Ki-67 de acordo 

com a técnica iumunoistoquímica utilizada no Laboratório de Investigação da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de Granada, Espanha, como descrita a 

seguir: 

• As lâminas contendo os cortes dos carcinomas espinocelulares de boca 

foram desparafinizadas em Isoparaffin H (Panreac,DC) em 2 trocas de 30 

minutos cada e, em seguida hidratados em concentrações graduais de 

etanol (96% até 60%); 

• Realizou-se o bloqueio da peroxidase endógena mediante a incubação 

dos cortes tumorais em uma solução de metanol com H2O2 0,5% durante 

20 min; 
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• Para a recuperação antigênica, os cortes dos carcinomas espinocelulares 

de boca foram colocados em tampão citrato de sódio 10mM pH6,0 em 

panela de pressão destampada até aquecer. Em seguida, a panela foi 

tampada até que a válvula de segurança mostrasse que a pressão total 

havia sido atingida, durante cerca de 20 minutos, sendo imediatamente 

refrigerados até 30°C. As lâminas foram retiradas da panela e aguardou-

se seu resfriamento por 20 minutos; 

• Em seguida os cortes tumorais foram incubados com solução bloqueadora 

enzimática (Peroxidase Blocquing Solution, Dako); 

• Uma amostra dos espécimes tumorais foi, então, incubada por 60 minutos 

em temperatura ambiente com cada um dos seguintes anticorpos 

primários: 

o Anticorpo monoclonal anti-substância P (Sigma), diluição de 1:1000; 

o Anticorpo monoclonal anti-receptor neuroquinina -1 (Sigma), diluição 

1:500; 

o Anticorpo monoclonal anti-Ki-67 (Dako Cytomation, clone Mib-1), 

diluição 1:200; 

• Em seguida, os cortes tumorais foram incubados com anticorpo 

secundário biotinilado de cavalo anti-rata em diluição 1:500 (Vector 

Laboratories Inc., Burlingham, CA) durante 30 minutos com estreptavidina-

peroxidase conjugada (Immunotech; Beckman Coulter, Fullerton, CA) em 

diluição 1:400; 

• Entre cada etapa descrita acima as lâminas contendo os cortes foram 

lavadas com solução salina fosfatada tamponada (PBS) em 3 trocas de 5 

minutos cada; 

• Procedeu-se então, à visualização da reação antígeno-anticorpo por meio 

da incubação das lâminas com solução 3,3-diaminobenzidine 

tetrahidroclorido 0,06%, e 1ml de H2O2 0,03% em 100ml de solução salina 

fosfatada tamponada por 4 minutos, ao abrigo de luz; 

• Os espécimes tumorais foram lavados em água destilada (2 trocas de 3 

minutos cada); 

• Os espécimes foram lavados em água destilada em trocas de 3 minutos 

cada e, em seguida, contra-corados com Hematoxilina de Mayer durante 2 
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minutos sendo analisados em microscópio de luz para confirmar a 

coloração; 

• Os espécimes tumorais foram lavados em água corrente durante 20 

minutos; 

• Os cortes microscópicos dos carcinomas espinocelulares de boca foram 

desidratados em concentrações graduais de álcool (60%, 80%, 96% e 

absoluto, em 2 trocas de 30 segundos cada), mergulhados em solução de 

xilol e montados em resina Entellan (Merck). 

Um controle positivo e um controle negativo foram incluídos em cada reação 

imunoistoquímica realizada. Para o controle positivo utilizou-se cortes de carcinoma 

de laringe e para o controle negativo o anticorpo primário foi substituído por solução 

salina fosfatada tamponada. 

 

 

4.5 AVALIAÇÃO IMUNOISTOQUÍMICA 

 

A expressão imunoistoquímica da substância P e do seu receptor 

neuroquinina -1 foi identificada na membrana, no citoplasma e no núcleo das células 

epiteliais malignas e do epitélio da mucosa bucal adjacente ao tumor, nos linfócitos 

peri e intra-tumorais e nos vasos sanguíneos. 

A avaliação da expressão dos anticorpos anti-substância P (anti-SP), anti-

receptor neuroquinina-1 (anti-NK-1R) foi realizada a partir da quantificação da 

porcentagem de células tumorais positivas, determinadas pela coloração marrom. O 

número de células malignas imunopositivas foi dividido pelo número total de células 

neoplásicas obtidas em 4 campos microscópicos em grande aumento (X40) e 

expressas em porcentagem.  

A análise da expressão dos anticorpos anti-SP e anti-NK-1R nos linfócitos peri 

e intratumorais e nos vasos sanguíneos foi realizada em 4 campos microscópicos de 

grande aumento (X40), escolhidos aleatoriamente, utilizando-se o seguinte sistema 

subjetivo de escores: 

• - Negativo; 

•  + 1 a 25% de células tumorais ou linfócitos ou vasos sanguíneos positivos; 
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•  ++ 26 a 50% de células tumorais, linfócitos ou vasos sanguíneos 

positivos; 

• +++ 51 a 75% de células tumorais, linfócitos ou vasos sanguíneos 

positivos; 

• ++++ > de 75% de células tumorais, linfócitos ou vasos sanguíneos 

positivos. 

 

A expressão do anticorpo anti-Ki-67 foi considerada positiva quando se 

visualizou coloração marrom no núcleo das células neoplásicas. Um total de 500 

células em quatro campos microscópicos de grande aumento (X40) representativos 

dos tumores e escolhidos aleatoriamente foi avaliado estabelecendo-se a 

porcentagem de células positivas para o Ki-67. Foram estabelecidos quatro níveis de 

expressão:  

• 0 Negativo; 

• 1 – 25% de células neoplásicas positivas;  

• 2 = 26 – 50% de células neoplásicas positivas;  

• 3 = 51 – 75% de células neoplásicas positivas;  

• 4 = 76 – 100% de células neoplásicas positivas. 

 

Para avaliar a expressão da SP e de seu receptor NK-1 no epitélio da mucosa 

bucal da margem cirúrgica foram avaliados em quatro campos microscópicos de 

grande aumento (X40), dividindo-se o epitélio em terços. Em cada um dos campos 

analisados e para cada compartimento considerado, o número total de células e o 

número de células positivas foram contados, obtendo-se uma expressão percentual 

média para cada caso em cada compartimento epitelial. Os marcadores foram 

identificados no tecido tumoral acompanhando e epitélio cancerizável. 

Para avaliar o Ki-67 nos carcinomas espinocelulares de boca, foi contado o 

número total de células positivas de quatro campos aleatórios (X40), estabelecendo-

se um percentual médio de expressão de Ki-67. Excluíram-se as camadas mais 

superficiais nas quais os núcleos começam a estar mais aplainados ou a 

desaparecer. Considera-se que esta morfologia nuclear indique, em camadas mais 

superficiais, que a célula está mais perto do final da sua diferenciação, perdendo a 
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capacidade de proliferar por mecanismos normais e independentes de eventos de 

proliferação e de maturação nas partes mais profundas do epitélio. 

A avaliação da expressão imunoistoquímica da substância P, do receptor 

neuroquinina-1 e do Ki-67 foi realizada pelo mesmo examinador sem o 

conhecimento prévio das informações clínicas dos pacientes. 

 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para calcular a média e o desvio padrão da substância P, do receptor 

neurokinina-1 e do Ki-67, converteu-se as escalas originais de expressão em escala 

quantitativa considerando o valor médio de cada intervalo: negativo (0%), média de 

0%; + (1 – 25%), 13%; ++ (26 – 50%), 38%; +++ (51 – 75%), 63%; ++++ (76 – 

100%), 88%. O programa SPSS-Windows v.16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) foi 

utilizado para análise descritiva. Para estatística analítica (cálculo de valores-p), 

aplicou-se os testes Regress, Crosstab e Descript de SUDAAN v.7.0 (Research 

Triangle Institute, RTP, NC), com desenho WR (with-replacement) para ajuste 

(pacientes com múltiplos carcinomas espinocelulares de boca). 

Para a descrição da idade convencionou-se a utilização da mediana, em 

função da variação de 27 a 91 anos. 

 

 

4.7 COMITÊ DE ÉTICA 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Granada, Espanha 

(Comisión de ética en Investigación Humana de la Universidad de Granada) aprovou 

o projeto de Pesquisa na data de 16 de Março de 2009 através do informe em anexo 

(articulo 9.6 de la orden CTE/311/2003). 

 

 

 



Casuística e Métodos 48



 



 



Resultados 49

5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A análise dos 73 pacientes com carcinoma espinocelular de boca diagnosticados 

e tratados no Hospital General e no Hospital de La Princesa em Jaen, Espanha, 

revelou a predominância do gênero masculino, com 56 homens (76,7%) e 17 

mulheres (23,3%), sendo a maioria dos pacientes tabagistas e etilistas, como mostra 

a Tabela 1. 

A idade mínima no momento do diagnóstico foi de 27 anos e a máxima de 91 

anos, média de 59,85 anos (desvio padrão = 12,10) e mediana de 61 anos. Um total 

de 53,4% pacientes apresentava idade acima de 61 anos (Tabela 1). 

O tempo de história clínica foi considerado desde o diagnóstico até o registro da 

morte ou até a última consulta, sendo que 5 pacientes (6,8%) apresentavam período 

inferior a 6 meses de evolução. O tempo máximo de acompanhamento foi de 132 

meses. 

A Tabela 2 mostra que os carcinomas espinocelulares localizavam-se 

principalmente na língua em 60% dos pacientes e no assoalho bucal (20% dos 

pacientes), entretanto, os carcinomas espinocelulares foram encontrados também 

em outras localizações anatômicas bucais como mucosa jugal, rebordo alveolar, 

palato mole e lábio inferior.  

Clinicamente, as lesões se apresentavam como úlceras ou tumor em 38,9% e 

26,7% dos pacientes, respectivamente, como demonstrado na Tabela 2. Segundos 

tumores primários foram detectados em 9 pacientes (13,7%). 

De acordo com o estadiamento clínico a maioria dos carcinomas espinocelulares 

foi considerada T1-T2/N0/M0 e 42,5% tumores foram classificados como bem 

diferenciados como demonstrado na Tabela 3.  

Dentre as 90 amostras, 83 apresentavam margem cirúrgica com epitélio de 

mucosa bucal apresentando displasia moderada em 24 tumores (33,8%).  
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Tabela 1 – Distribuição de frequência dos pacientes portadores de carcinoma 
espinocelular de boca, segundo as características demográficas e 
história clínica. Hospital General e Hospital de La Princesa, Jaen, 
Espanha, 1995 a 2008. 

Características Número de pacientes % 

Gênero   

Masculino 56 76,7% 

Feminino 17 23,3% 

Idade#   

≤ 61 anos 34 46,6% 

> 61 anos 39 53,4% 

Tabagismo*   

Sim 38 52% 

Não 15 20,6% 

Etilismo*   

Sim 36 49,3% 

Não 15 20,6% 

TOTAL 73 100% 

# idade considerada a partir da mediana de 61 anos. 
* excluídos pacientes com informações ignoradas. 
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Tabela 2 – Distribuição de frequência dos pacientes portadores de carcinoma 
espinocelular de boca, segundo as variáveis clínicas. Hospital General 
e Hospital de La Princesa, Jaen, Espanha, 1995 a 2008. 

Características n % 

Localização do tumor   

Língua 54 60 

Assoalho bucal 18 20 

Mucosa jugal 06 6,7 

Rebordo alveolar 04 4,5 

Gengiva 03 3,3 

Palato mole 03 3,3 

Lábio inferior 02 2,2 

Apresentação clínica*   

Úlcera 35 38,9 

Leucoplasia + Tumor 08 8,9 

Leucoplasia + Ulceração 05 5,5 

Tumor 24 26,7 

Eritroleucoplasia 04 4,5 

Úlcera + Eritroleucoplasia 01 1,1 

TOTAL 90 100 

*excluídos pacientes com informação ignorada. 
n = número de carcinomas espinocelulares de boca 
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Tabela 3 – Distribuição de frequência dos pacientes portadores de carcinoma 
espinocelular de boca, segundo o estadiamento clínico e o grau de 
diferenciação tumoral. Hospital General e Hospital de La Princesa, 
Jaen, Espanha, 1995 a 2008. 

Características n % 

Grau de diferenciação*   

Bem diferenciado 34 42,5 

Moderadamente diferenciado 27 33,8 

Pobremente diferenciado 19 23,7 

Estádio T#   

T1 23 33,7 

T2 22 36,1 

T3 09 12,0 

T4 13 18,1 

Estádio N#   

N0 41 56,2 

N positivo 26 35,6 

Estádio M#   

M0 52 71,2 

M1 01 1,4 

Mx 14 19,2 

Estádio#   

I 20 29,8 

II 14 20,9 

III 14 20,9 

IV 19 28,4 

TOTAL 90 100 
#excluídos pacientes com informações ignoradas. 
n = número de carcinomas espinocelulares de boca. 
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5.2 AVALIAÇÃO IMUNOISTOQUÍMICA 

 

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos da expressão de substância P nas 

células malignas e no estroma do carcinoma espinocelular de boca (Figuras 2A e 

2B, 3A e 3B).  

A expressão da SP foi identificada em mais de 50% da membrana das células 

malignas de 22 carcinomas espinocelulares de boca (31,8%) e em 20 tumores 

(29%) não se observou esta expressão (Tabela 4).  

A expressão citoplasmática de SP foi negativa em 16 tumores (18,8%) e foi 

detectada em mais de 50% das células em 41 tumores (48,2%). A expressão 

nuclear de SP foi visualizada em uma porcentagem superior a 50% das células 

tumorais em 11 tumores (15,5%), enquanto que 43 carcinomas espinocelulares 

(60,6%) foram negativos como demonstrado na Tabela 4.  

Observamos uma expressão linfocitária de SP superior a 50% das células 

identificadas em 31 tumores (35,6%) e em 16 carcinomas (18,4%) nenhum linfócito 

expressou SP (Tabela 4).  

Em relação à expressão do receptor neuroquinina-1, a Tabela 5 e as Figuras 

4A e 4B mostram que a maioria dos tumores (86%) foram negativos na membrana 

das células epiteliais malignas, e somente 2 deles (2,4%) apresentaram uma 

expressão positiva em mais de 50% das células neoplásicas.  

A expressão citoplasmática deste receptor também foi prioritariamente 

negativa (43 tumores, 50%) enquanto 11 tumores (12,8%) expressaram o receptor 

em mais de 50% das células neoplásicas. 

A maioria dos linfócitos peri e intratumorais foi negativa para o NK-1R (45 

tumores; 51,7%). Por outro lado, 11 carcinomas espinocelulres de boca (12,6%) 

demonstraram uma máxima expressão linfocitária de NK-1R (mais de 50% dos 

linfócitos identificados). 
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Tabela 4 – Expressão de substância P nos carcinomas espinocelulares de boca. 
Hospital General e Hospital de La Princesa, Jaen, Espanha, 1995 a 
2008. 

Expressão de Substância P n % 

No estroma tumoral*   

Negativo 20 23 

Positivo 67 77 

Na membrana da célula epitelial*   

Negativo 20 29,0 

1-25% 11 15,9 

26-50% 16 23,3 

51-75% 15 21,7 

76-100% 07 10,1 

No citoplasma da célula epitelial*   

Negativo 16 18,8 

1-25% 14 16,5 

26-50% 14 16,5 

51-75% 22 25,9 

76-100% 19 22,3 

No núcleo da célula epitelial*   

Negativo 43 60,6 

1-25% 12 16,9 

26-50% 05 7,0 

51-75% 07 9,9 

76-100% 04 5,6 

Nos linfócitos Peri e Intratumorais*   

Negativo 16 18,4 

1-25% 20 23,0 

26-50% 20 23,0 

51-75% 21 24,1 

76-100% 10 11,5 

TOTAL 90 100 
* Excluídas as amostras cujos dados não foram acessados. 
n = número de carcinomas espinocelulares de boca 
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Tabela 5 – Expressão do receptor neuroquinina-1 (NK-1R) no tecido tumoral. Hospital 
General e Hospital de La Princesa, Jaen, Espanha, 1995 a 2008. 

Expressão do receptor NK-1 n % 

Na membrana da célula epitelial*   

Negativo 74 86,0 

1-25% 06 7,0 

26-50% 04 4,6 

51-75% 01 1,2 

76-100% 01 1,2 

No citoplasma da célula epitelial*   

Negativo 43 50,0 

1-25% 17 19,8 

26-50% 15 17,4 

51-75% 09 10,5 

76-100% 02 2,3 

Nos linfócitos Peri e Intratumorais*   

Negativo 45 51,7 

1-25% 18 20,7 

26-50% 13 15,0 

51-75% 09 10,3 

76-100% 02 2,3 

TOTAL 90 100 

* Excluídas as amostras cujos dados não foram acessados. 
n = número de carcinomas espinocelulares de boca 
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Figura 2 – Expressão de substância P nas células malignas do carcinoma espinocelular 
de boca (A). Em B observar o detalhe da imunomarcação da substância P. 
Imunoistoquímica anti-substância P. A (X20) e B (X40). 

 

B 

A 
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Figura 3 – A) Expressão de substância P nos linfócitos, citoplasma e núcleo de algumas 
células malignas do carcinoma espinocelular de boca; B) Expressão de substância P em 
nervo peritumoral. (Controle interno positivo). Imunoistoquímica anti-SP. A (X20) e B 
(X40). 

A 

B 
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Figura 4 - Expressão do receptor neuroquinina-1 na membrana e citoplasma das células 
do carcinoma espinocelular de boca (A e B). Imunoistoquímica anti-receptor 
neuroquinina-1. A (X20) e B (X40). 

 

B 

A 
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A expressão do marcador de proliferação celular Ki-67 nos carcinomas 

espinocelulares de boca pode ser visualizado na Tabela 6 e Figuras 5A e 5B.  

A maioria dos tumores apresentou altas taxas de proliferação das células 

neoplásicas com mais de 50% das células tumorais imunopositivas para o anticorpo 

anti-Ki-67. 

Nenhum carcinoma espinocelular de boca foi negativo para a expressão de 

Ki-67, como demonstrado na Tabela 6.  

 
Tabela 6 – Expressão nuclear do Ki-67 nas células malignas do carcinoma 

espinocelular de boca. Hospital General e Hospital de La Princesa, 
Jaen, Espanha, 1995 a 2008. 

Expressão nuclear de Ki-67* n % 

Negativo 0 0,0 

1-25% 16 20,3 

26-50% 13 16,5 

51-75% 27 34,2 

76-100% 23 29,0 

TOTAL 90 100 

* Excluídas as amostras cujos dados não foram acessados. 
n = número de carcinomas espinocelulares de boca 
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Figura 5 – Expressão de Ki-67 nas células malignas do carcinoma espinocelular de 
boca (A); B) Observar detalhe da imunomarcação nuclear. Imunoistoquímica anti-Ki-67. 
A (X10) e B (X20). 

 

A 

B 
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A Tabela 7 mostra a distribuição percentual da expressão de substância P no 

epitélio da mucosa bucal correspondente à margem cirúrgica livre de doença (Tabela 

7 e Figura 6).  

Como é possível observar, a SP foi expressa, sobretudo no terço médio e 

inferior do epitélio não-tumoral, tanto no núcleo, como no citoplasma e na membrana 

celular. O percentual de tumores que expressaram a substância P no terço superior 

do epitélio foi notadamente inferior para as três localizações da expressão como 

demonstrado na Tabela 7.  

Em relação à expressão do receptor neuroquinina-1 a Tabela 8 destaca a 

escassez de epitélios da margem cirúrgica livre de doença expressando este 

receptor nas diferentes localizações analisadas, tanto no citoplasma como na 

membrana celular (Figura 6). Não obstante, a expressão deste marcador no terço 

superior também foi menos notada. 
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Tabela 7 – Expressão de substância P (SP) no epitélio da mucosa bucal de 83 
margens cirúrgicas livres da doença em pacientes portadores de 
carcinoma espinocelular. Hospital General e Hospital de La Princesa, 
Jaen, Espanha, 1995 a 2008. 

Localização 
celular da 

expressão de 
SP 

Intensidade da expressão de Substância P (%) 

Média ± 
dp Negativa 

(0%) 

+ 

(1-25%) 

++ 

(26-50%) 

+++ 

(51-75%) 

++++  

(76-100%) 

Núcleo       

1/3 inferior 73,9 1,4 10,1 13,0 1,4 13,5±24,6 

1/3 médio 69,6 2,9 11,6 14,5 1,4 15,2±25,3 

1/3 superior 92,8 1,4 2,9 2,9 0,0 3,1±12,3 

Máxima 68,1 2,9 13,0 14,5 1,4 15,7±25,3 

Citoplasma       

1/3 inferior 52,2 7,2 7,2 29,0 4,3 25,8±30,9 

1/3 médio 55,1 5,8 4,3 30,4 4,3 25,4±31,4 

1/3 superior 94,2 0,0 1,4 4,3 0,0 3,3±13,6 

Máxima 50,7 7,2 5,8± 31,9 4,3 27,1±31,3 

Membrana       

1/3 inferior 49,3 7,2 7,2 36,2 0,0 26,5±29,4 

1/3 médio 34,8 15,9 11,6 37,7 0,0 30,2±28,1 

1/3 superior 94,2 0,0 0,0 5,8 0,0 3,6±14,8 

Máxima 33,3 15,9 11,6 39,1 0,0 31,1±28,1 

SP: substância P 
Média ±dp: média e desvio padrão da porcentagem de células epiteliais imunomarcadas pela SP 
Máxima: refere-se à pontuação máxima dos três terços epiteliais analisados 
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Tabela 8 – Expressão do receptor neuroquinina-1 em epitélios da mucosa bucal 
adjacentes aos carcinomas espinocelulares de boca. Hospital General 
e Hospital de La Princesa, Jaen, Espanha, 1995 a 2008. 

Localização 
da expressão 

de NK-1R 

Intensidade da expressão de neuroquina-1R (%) 

Média ± 
dp Negativa 

(0%) 

+ 

(1-25%) 

++ 

(26-50%) 

+++ 

(51-75%) 

++++ 

(76-100%) 

Citoplasma       

1/3 inferior 85,3 2,9 7,4 4,4 0,0 6,0±15,9 

1/3 médio 77,9 7,4 8,8 5,9 0,0 8,0±17,7 

1/3 superior 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,2±1,6 

Máxima 77,9 7,4 8,8 5,9 0,0 8,0±17,7 

Membrana       

1/3 inferior 89,7 4,4 4,4 1,5 0,0 3,2±11,0 

1/3 médio 86,8 2,9 8,8 1,5 0,0 4,7±13,1 

1/3 superior 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0±0,0 

Máxima 85,3 4,4± 8,8 1,5 0,0 4,8±13,1 

NK-1R: receptor neuroquinina-1 
Média ±dp: média e desvio padrão da porcentagem de células epiteliais imunomarcadas pelo NK-1R 
Máxima: refere-se à pontuação máxima dos três terços epiteliais analisados 
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Figura 6 – A) Expressão nuclear e citoplasmática da substância P no epitélio da margem 
cirúrgica livre de doença; B) Expressão citoplasmática e de membrana do receptor 
neuroquinina-1 no epitélio da margem cirúrgica livre de doença, apresentando 
hiperplasia escamosa. Imunoistoquímica anti-substância P A (X40) e anti-receptor 
neuroquinina-1 B (x20). 

A 

B 
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5.3 ASSOCIAÇÃO DA EXPRESSÃO DE SP, NK-1R E KI-67 COM AS 

VARIÁVEIS MICROSCÓPICAS E CLÍNICAS DOS PACIENTES COM CARCINOMA 

ESPINOCELULAR DE BOCA 

 

A Tabela 9 apresenta as associações estatísticas encontradas na 

comparação entre a expressão da substância P nos diferentes níveis teciduais e 

celulares analisados. Observou-se que a expressão deste neuropeptídeo apresentou 

correlação estatisticamente significativa em todos os locais analisados. Assim, os 

carcinomas espinocelulares que apresentaram maior expressão vascular de SP 

também mostraram, sem exceção, maior expressão nos demais compartimentos 

teciduais. 

 
Tabela 9 – Associação determinada pela correlação entre as diversas localizações 

da expressão de substância P em carcinoma espinocelular de boca 
(n=90), Hospital General e Hospital de La Princesa, Jaen, Espanha, 
1995 a 2008. 

 Membrana 
(n) 

Citoplasma 
(n) 

Núcleo     
(n) 

Linfócitos 
T (n) 

Vasos     
(n) 

Lâmina 
própria 0.53** (69) 0.42** (85) 0.34** (71) 0.55** (87) 0.35** (74) 

Membrana  0.54** (69) 0.32** (57) 0.53** (68) 0.42** (60) 

Citoplasma   0.52** (71) 0.50** (85) 0.50** (73) 

Núcleo    0.57** (71) 0.70** (63) 

Linfócitos T     0.79** (74) 

n = número de carcinomas espinocelulares analisados  
**p<0.01. valor calculado pelo procedimento REGRESS de SUDAAN, para ajuste (90 carcinomas de 

células escamosas em 73 pacientes). 
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Na Tabela 10 observam-se as associações estatísticas entre a expressão de 

substância P em diferentes localizações nos carcinomas espinocelulares de boca e 

as variáveis clínico-patológicas analisadas.  

Como é possível comprovar, as variáveis clínico-patológicas que foram mais 

intensamente afetadas pela expressão de SP foram o tamanho do tumor, o 

acometimento de gânglios linfáticos e o estádio tumoral. Os tumores de menor 

tamanho apresentavam uma maior expressão de SP no citoplasma e no núcleo das 

células tumorais.  

Com relação à presença de metástases ganglionares, os pacientes N0 

apresentavam uma maior expressão de substância P na membrana e citoplasma 

das células tumorais, de forma semelhante ao observado em tumores de menor 

estádio. O grau de diferenciação tumoral não foi afetado pela expressão de 

substância P. 

Na Tabela 11 observam-se as correlações estatísticas entre a expressão de 

substância P nos linfócitos do estroma dos carcinomas espinocelulares bucais e as 

variáveis clínico-patológicas analisadas. Em relação ao comprometimento linfonodal 

(presença de metástases ganglionares), os pacientes N0 apresentavam uma maior 

expressão de substância P nos linfócitos de forma semelhante ao observado em 

tumores de menor estádio. 
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Tabela 10 - Associação de variáveis clínico-patológicas e expressão de SP∗ em distintas localizações em tumores bucais (n=90), 
Hospital General e Hospital de La Princesa, Jaen, Espanha, 1995 a 2008. 

Variável 
Lâmina própria Membrana Citoplasma Núcleo 

n % valor-p n (x±s) valor-p n (x±s) valor-p n (x±s) valor-p 

Grau de diferenciação 

  BD 

  MD 

  PD 

 

36 

30 

19 

 

77.8 

80.0 

68.4 

 

 

0.675** 

 

30 (37.4±32.8) 

28 (29.8±26.6) 

10 (35.4±31.7) 

 

 

0.638*** 

 

35 (46.1±35.0) 

30 (41.6±31.7) 

19 (47.8±30.3) 

 

 

0.956*** 

 

29 (17.4±28.8) 

28 (14.5±25.4) 

13 (17.6±26.9) 

 

 

0.927*** 

Localização 

  Língua 

  Outros 

 

59 

28 

 

78.0 

75.0 

 

0.759** 

 

48 (32.1±30.8) 

21 (36.7±28.6) 

 

0.540# 

 

57 (39.0±33.7) 

28 (55.4±28.0) 

 

0.045# 

 

46 (16.5±28.3) 

25 (15.2±23.9) 

 

0.846# 

Tamanho tumor 

  T1 

  T2 

  T3-T4 

 

26 

29 

27 

 

84.6 

75.9 

66.7 

 

 

0.344** 

 

20 (41.0±27.9) 

24 (33.7±35.3) 

22 (28.2±24.9) 

 

 

0.146*** 

 

25 (53.4±32.0) 

29 (47.8±33.4) 

27 (31.9±29.6) 

 

 

0.017*** 

 

20 (25.9±30.4) 

24 (14.7±29.6) 

23 (7.7±16.5) 

 

 

0.023*** 

Linfonodos 

  N0 

  N1 a N3 

 

51 

30 

 

82.4 

63.3 

 

0.091** 

 

41 (43.1±30.5) 

24 (19.5±22.9) 

 

0.002# 

 

51 (49.7±33.0) 

29 (34.0±30.4) 

 

0.048# 

 

42 (17.8±28.8) 

24 (12.7±23.5) 

 

0.461# 

Estadio  

  I 

  II 

  III 

  IVa a IVc 

 

22 

19 

18 

21 

 

86.4 

84.2 

66.7 

71.4 

 

 

0.406** 

 

17 (46.1±26.2) 

15 (50.4±34.9) 

16 (21.4±25.1) 

16 (23.0±22.2) 

 

 

0.001*** 

 

22 (60.1±27.8) 

19 (54.4±34.3) 

17 (23.1±24.1) 

21 (39.7±31.0) 

 

 

0.003*** 

 

17 (30.5±30.8) 

15 (14.3±30.4) 

14 (0.0±0.0) 

19 (16.7±25.2) 

 

 

0.103*** 

*A expressão da SP na lâmina própria é medida como positiva/negativa, e no restante das localizações como porcentagem de células que expressam a SP. 
n: refere-se ao número de tumores, excluindo-se aqueles com informação não obtida; x±s média ± desvio padrão. 
** valor p calculado por CROSSTAB de SUDAAN.  *** valor de p calculado por REGRESS de SUDAAN. #Valor p calculado por DESCRIPT de SUDAAN. 
BD = bem diferenciado; MD = moderadamente diferenciado; PD = pouco diferenciado. 
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Tabela 11 - Associação de variáveis clínico-patológicas e expressão de SP em 
linfócitos presentes no estroma dos carcinomas espinocelulares de boca 
(n=90), Hospital General e Hospital de La Princesa, Jaen, Espanha, 
1995 a 2008. 

Variável 

Linfócitos peri e intratumorais 

Número de 
tumores x±s# p* 

Grau de diferenciação    

Bem Diferenciado 36 38,2±30,8 

0,791* Moderadamente Diferenciado 30 32,1±26,3 

Pouco Diferenciado 19 42,5±31,4 

Localização    

Língua 59 37,7±30,6 
0,794** 

Outros 28 35,7±26,7 

Tamanho do tumor    

T1 26 42,8±29,9 

0,060* T2 29 37,9±30,2 

T3-T4 27 27,7±26,3 

Comprometimento linfonodal    

N0 51 43,6±29,6 
0,003** 

N1 a N3 30 23,2±24,5 

Estádio    

I 22 48,8±28,5 

0,010* 
II 19 45,2±28,7 

III 18 16,9±24,8 

IVa a IVc 21 34,3±24,9 
# Média ± desvio padrão das células malignas positivas para substância P. 
* valor p calculado por REGRESS de SUDAAN para ajuste (pacientes com múltiplos carcinomas 

espinocelulares de boca). 
** valor p calculado por DESCRIPT de SUDAAN para ajuste (pacientes com múltiplos carcinomas 

espinocelulares de boca) 
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Na Tabela 12 podemos observar as associações estatísticas entre a 

expressão do receptor neuroquinina-1 e do Ki-67 com as distintas variáveis clínico-

patológicas analisadas.  

Nota-se que a expressão do receptor NK-1 teve pouca influência sobre as 

variáveis clínico-patológicas tumorais. Somente a expressão na membrana apareceu 

com mais frequência em tumores mais diferenciados e naqueles de menor 

estadiamento clínico.  

A expressão de Ki-67 somente foi relacionada com o grau de diferenciação 

tumoral, sendo mais frequente em tumores pouco diferenciados. Deve-se destacar 

que a expressão citoplasmática de NK-1R não influenciou nenhum dos parâmetros 

avaliados. 

A Tabela 13 apresenta as correlações encontradas na comparação da 

expressão da substância P com o receptor neuroquinina-1 no tecido tumoral. 

Destaca-se a relação entre a expressão da SP na membrana de células tumorais e a 

expressão do NK-1R com a mesma localização. Observou-se também relação entre 

a expressão de SP na lâmina própria e a expressão do NK-1R na membrana.  

Podemos observar também na Tabela 13 as associações encontradas na 

comparação da expressão do marcador de proliferação celular Ki-67 e da expressão 

de SP e NK-1R. Apresentaram maior taxa de proliferação aqueles carcinomas que 

expressaram simultaneamente a SP e o NK-1R no citoplasma celular. Isoladamente, 

a expressão da SP, sem considerar a expressão do NK-1R, não influenciou de forma 

significativa o aumento da taxa de proliferação das células malignas. 
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Tabela 12 - Associação de variáveis clínico-patológicas com a expressão de NK-1R 
na membrana e no citoplasma e de Ki-67 nuclear em carcinomas 
espinocelulares de boca (n=90), Hospital General e Hospital de La 
Princesa, Jaen, Espanha, 1995 a 2008. 

Variável 

NK-1R 
Ki-67 

Membrana Citoplasma 

n (x±s)# p n (x±s)# p n (x±s)# p 

Grau de 
diferenciação 

      

Bem Diferenciado 35 (9,4 ±20,8) 

0,023* 

34 (20,9 ±27,5) 

0,876* 

31 (46,1 ±26,1) 

0,003* 
Moderadamente 

Diferenciado 30 (0,9 ±3,3) 31 (13,5 ±19,8) 
29 (57,8 ±28,6) 

Pouco 
Diferenciado 

19 (1,4 ±4,1) 19 (21,4 ±23,4) 19 (69,6 ±21,8) 

Localização       

Língua 57 (5,6 ±16,3) 
0,204x 

57 (18,7 ±25,2) 
0,681 x 

51 (54,2 ±26,4) 
0,404 x 

Outros 29 (2,2 ±7,7) 29 (16,2 ±21,3) 28 (59,4 ±29,4) 

Tamanho       

T1 26 (3,0 ±8,3) 

0,684* 

25 (14,2 ±21,0) 

0,557* 

25 (60,0 ±27,3) 

0,267* T2 29 (8,7 ±21,3) 29 (21,3 ±29,5) 27 (56,5 ±28,2) 

T3-T4 26 (2,0 ±7,8) 27 (17,9 ±20,4) 24 (50,5 ±27,6) 

Comprometimento 
Linfonodal 

      

N0 52 (6,6 ±17,0) 
0,056 x 

51 (17,4 ±26,0) 
0,855 x 

47 (53,4 ±30,2) 
0,454 x 

N1 a N3 28 (1,4 ±7,2) 29 (18,4 ±20,9) 28 (58,5 ±22,6) 

Estádio clínico       

I 23 (3,3 ±8,8) 

0,035* 

22 (16,1 ±21,8) 

0,452* 

21 (58,2 ±28,1) 

0,283* 

II 19 (13,3 
±25,4) 19 (20,6 ±33,1) 

17 (57,1 ±32,5) 

III 17 (3,0 ±9,6) 17 (12,0 ±18,1) 17 (61,5 ±27,2) 

IVa a IVc 20 (0,0 ±0,0) 21 (24,2 ±21,8) 21 (47,5 ±23,0) 

# n refere-se ao número total de 90 tumores, excluindo-se aqueles com informação ignorada 
x±s: média ± desvio padrão 
*valor p obtido através do procedimento REGRESS de SUDAAN para ajuste (pacientes com múltiplos 
carcinomas espinocelulares de boca). 
x valor p obtido através do procedimento DESCRIPT de SUDAAN para ajuste (pacientes com 
múltiplos carcinomas espinocelulares de boca). 



Resultados 80

Tabela 13 - Associação medida pela correlação linear da expressão de substância P, 
com seu receptor neuroquinina-1 e Ki-67 em carcinomas espinocelulares 
de boca (n=90), Hospital General e Hospital de La Princesa, Jaen, 
Espanha, 1995 a 2008. 

 

SP 

NK-1R  Ki-67 

Membrana Citoplasma Linfócitos T 
 

Todos 
Com 

expressão de 
SP/NK-1R 

Estroma  
0,18** 

(n= 85) 

0,18* 

(n= 85) 

0,34** 

(n= 86) 

0,14 

(n= 79) 
- 

Membrana 
0,33** 

(n= 68) 

0,15 

(n= 68) 

0,48** 

(n= 68) 

 -0,03 

(n= 62) 

0,13 

(n= 07) 

Citoplasma 
0,11 

(n= 84) 

0,14 

(n= 84) 

0,34** 

(n= 84) 

 0,09 

(n= 78 

0,35* 

(n= 38) 

Núcleo 
0,01 

(n= 70) 

0,10 

(n= 71) 

0,33** 

(n= 71) 

 -0,09 

(n= 66) 
- 

Linfócitos T 
0,11 

(n= 85) 

0,37** 

(n= 85) 

0,50** 

(n= 86) 

 -0,01 

(n= 79) 

-0,01 

(n= 34) 

*p<0,05, **p<0,01. Valores calculados através do procedimento de REGRESS de SUDAAN para 
ajuste (pacientes com múltiplos carcinomas espinocelulares de boca).  
 

 

 



Resultados 81

A Tabela 14 mostra as associações observadas entre a expressão de 

substância P nos distintos níveis analisados nos epitélios das margens cirúrgicas 

não comprometidas pelo tumor com a graduação histológica dos referidos epitélios. 

Como pode se observar, tanto na expressão nuclear quanto a expressão 

citoplasmática no terço inferior, médio e superior do epitélio foi verificada uma 

porcentagem superior de células à medida que aumentava a graduação de 

malignidade do epitélio, em todos os casos com correlação estatisticamente 

significativa. Estas associações não foram observadas para a expressão de 

substância P em membrana, em nenhum nível epitelial. 

Na Tabela 15 realizou-se uma análise comparativa entre a expressão de 

substância P no epitélio da margem cirúrgica livre de doença, considerando-se a 

presença de displasia epitelial severa/carcinoma in situ.  

Observa-se que a expressão de substância P nuclear e citoplasmática foi 

significativamente mais frequente no epitélio da margem cirúrgica livre de doença 

que apresentava displasia severa/carcinoma in situ em todas as localizações 

epiteliais analisadas. Entretanto, a expressão de substância P na membrana celular 

não foi significativamente diferente quando a comparação realizada considerou os 

epitélios com e sem displasia severa/carcinoma in situ.  
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Tabela 14 – Associação da expressão de substância P (média ±desvio padrão) com 
a graduação histológica de malignidade nos epitélios das margens 
cirúrgicas livres de doença (n=68), Hospital General e Hospital de La 
Princesa, Jaen, Espanha, 1995 a 2008. 

 

Expressão 
de SP 

Graduação histológica 

p* Hiperplasia 
(n=19) 

Displasia 
leve (n=10) 

Displasia 
moderada 

(n=23) 

Displasia 
severa/Ca in 
situ (n=16) 

Núcleo      

1/3 inferior 0,0±0,0 15,2±22,9 7,1±9,3 38,6±30,0 <0,001 

1/3 médio 4,0±12,0 17,7±26,7 7,7±19,3 38,6±30,0 <0,001 

1/3 superior 0,0±0,0 0,0±0,0 0,6±2,7 12,6±23,5 0,033 

Máxima 1,3±4,0 11,0±14,4 5,1±13,4 30,0±23,4 <0,001 

Citoplasma      

1/3 inferior 10,6±23,5 29,0±33,6 26,9±30,9 41,8±31,1 0,001 

1/3 médio 7,3±19,8 31,5±35,2 26,3±31,3 43,3±31,5 <0,001 

1/3 superior 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 14,2±26,0 0,034 

Máxima 6,6±13,7 20,1±21,5 17,8±20,7 33,1±24,8 <0,001 

Membrana      

1/3 inferior 31,2±30,1 17,7±26,7 23,6±29,7 32,3±30,5 0,956 

1/3 médio 30,6±28,6 25,3±28,5 31,3±27,8 33,1±29,8 0,711 

1/3 superior 6,6±19,9 0,0±0,0 0,0±0,0 7,9±21,5 0,968 

Máxima 22,8±22,2 14,3±17,2 18,3±18,4 24,4±23,8 0,865 

*p Cálculo realizado através do procedimento de REGRESS de SUDAAN para ajuste (pacientes com 
múltiplos carcinomas espinocelulares de boca). 
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Tabela 15 – Comparação da expressão de SP em epitélios adjacentes a tumores 
bucais, segundo a presença de displasia severa/carcinoma in situ 
(n=83)*, Hospital General e Hospital de La Princesa, Jaen, Espanha, 
1995 a 2008. 

 

 

Displasia severa/ca in situ (média±dp) 
p** 

Não Sim 

Expressão de SP (n) 52 16  

Núcleo    

1/3 inferior 6,1 ±16,9 38,6 ±30,0 <,001 

1/3 médio 8,3 ±19,0 38,6 ±30,0 <,001 

1/3 superior 0,3 ±1,8 12,6 ±23,5 0,034 

Máxima 9,0 ±19,4 38,6 ±30,0 <,001 

Citoplasma    

1/3 inferior 21,4 ±29,6 41,8 ±31,1 0,023 

1/3 médio 20,4 ±29,7 43,3 ±31,5 0,011 

1/3 superior 0,0 ±0,0 14,2 ±26,0 0,028 

Máxima 22,6 ±30,0 43,3 ±31,5 0,021 

Membrana    

1/3 inferior 25,3 ±29,2 32,3 ±30,5 0,414 

1/3 médio 29,9 ±27,7 33,1 ±29,8 0,703 

1/3 superior 2,4 ±12,2 7,9 ±21,5 0,326 

Máxima 31,1 ±27,8 33,1 ±29,8 0,812 

*83 carcinomas espinocelulares correspondentes a 67 pacientes. 
média±dp: média ± desvio padrão das células que expressavam. 
** p Cálculo realizado pelo procedimento DESCRIPT de SUDAAN para ajuste (pacientes com 
múltiplos carcinomas espinocelulares de boca). 
n: número de pacientes. 



Resultados 84

Na Tabela 16 avaliou-se a expressão do receptor neuroquinina-1 nos epitélios 

da margem cirúrgica livre de tumor, considerando a presença de displasia epitelial 

severa/carcinoma in situ. Não houve diferença estatisticamente significativa na 

expressão citoplasmática ou de membrana, entre epitélios com e sem displasia 

severa/carcinoma in situ, em nenhum dos níveis epiteliais analisados. 

Na Tabela 17 encontram-se os resultados da comparação estatística entre a 

expressão de substância P no tumor e nos epitélios da margem cirúrgica livre de 

doença, considerando conjuntamente todos os epitélios, e em uma comparação a 

parte, somente aqueles epitélios que apresentavam displasia severa/carcinoma in 

situ. 

Destaca-se que houve uma correlação estatisticamente significativa tanto na 

expressão nuclear, citoplasmática e de membrana nas células tumorais e nas 

células dos epitélios da margem cirúrgica livre de doença, levando em conta todos 

os epitélios conjuntamente, assim como isoladamente aqueles que apresentavam 

displasia epitelial severa/carcinoma in situ (Tabela 17). Desta forma, os tumores que 

apresentavam um maior percentual de células neoplásicas positivas para substância 

P, também mostravam maiores percentuais de células epiteliais que expressavam a 

SP, como descrito na Tabela 17. 
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Tabela 16 – Comparação da expressão de NK-1R em epitélios da margem cirúrgica 
livre de doença, considerando a presença de displasia 
severa/carcinoma in situ (n=83)*, Hospital General e Hospital de La 
Princesa, Jaen, Espanha, 1995 a 2008. 

 

 

Displasia severa/ca in situ 
(média±dp)# 

p** 

Não Sim 

Expressão de NK-1R (n) 45 11  

Citoplasma    

1/3 inferior 6,2±14,9 5,7±19,0 0,937 

1/3 médio 8,2±17,1 10,4±21,0 0,739 

1/3 superior 0,3±1,9 0,0±0,0 0,323 

Máxima## 8,2±17,1 10,4±21,0 0,739 

Membrana    

1/3 inferior 3,9±13,1 1,2±3,9 0,248 

1/3 médio 5,6±14,9 4,6±11,7 0,811 

1/3 superior 0,0±0,0 0,0±0,0 - 

Máxima## 5,6±14,9 4,6±11,7 0,811 

* valor referente a 67 pacientes. 
# média ± desvio padrão do percentual das células marcadas. 
** p Valor calculado pelo procedimento de DESCRIPT de SUDAAN para ajuste (pacientes com 

múltiplos carcinomas espinocelulares de boca). 
## valor da expressão máxima encontrada nos três terços. 
n = número de pacientes. 
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Tabela 17 – Correlação da expressão de substância P entre o epitélio da margem 
cirúrgica livre de doença e o tumor, segundo a presença de displasia 
severa/carcinoma in situ (n=83)*, Hospital General e Hospital de La 
Princesa, Jaen, Espanha, 1995 a 2008. 

Expressão de 
SP 

Todos# Displasia severa/Ca in situ 

n** r valor p 

Não Sim 

n r valor p n r valor p 

Núcleo 55 0,71 <0,001 42 0,49 0,002 13 0,71 <0,001 

Citoplasma 64 0,63 <0,001 49 0,56 <0,001 15 0,92 <0,001 

Membrana 51 0,61 <0,001 40 0,56 <0,001 11 0,75 <0,001 

*total de 67 pacientes. 
** n = número total de epitélio de margem cirúrgica livre de doença de 83 tumores analisados. 
r = correlação linear. 
valor p: Calculado com o procedimento REGRESS de SUDAAN para ajuste (pacientes com múltiplos 

carcinomas espinocelulares de boca). 
#Todos = epitélios incluindo epitélio tumoral e epitélio de margem cirúrgica livre de doença. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A casuística do nosso estudo foi composta por 73 pacientes portadores de 

carcinoma espinocelular de boca (CEC) diagnosticados e tratados no Hospital 

General e Hospital de La Princesa em Jaen, Espanha, no período de 1995 a 2008. A 

maioria dos pacientes com CEC bucal foi do gênero masculino com idade média de 

59,85 anos, tabagistas e/ou etilistas, sendo os tumores localizados principalmente 

na língua e assoalho bucal, predominantemente ulcerados e com estadiamento 

clínico T1-T2/N0/M0 de acordo com as Tabelas 1, 2 e 3. Este perfil é semelhante 

aquele encontrado no Brasil para o carcinoma espinocelular de boca, conforme 

registros do Instituto Nacional do Câncer em nosso país (INCA, 2008). 

Mesmo sendo o carcinoma espinocelular bucal uma neoplasia maligna muito 

frequente (TABOR et al., 2001; TABOR et al., 2004; CAMPO-TRAMPERO et al., 

2008; FARATZIS et al., 2008; MUÑOZ et al., 2008), a investigação da substância P e 

sua participação na carcinogênese não tem sido muito investigada neste tumor. 

Alguns estudos foram publicados sobre a expressão de SP em linhagens de 

células pertencentes a diferentes tipos tumorais (MUNOZ et al., 2007, MUNOZ; 

ROSSO, 2009), entre os quais se encontram a linhagem Hep-2 de câncer de laringe 

(MUÑOZ et al., 2008). Recentemente foi publicado um trabalho que representa a 

primeira série de carcinomas em que se analisou a expressão de SP (MUÑOZ et al., 

2009), onde foi demonstrado uma alta porcentagem de carcinomas de laringe 

expressando este neuropeptídeo (111 de 114 tumores analisados) e em 90 tumores 

a expressão de SP apareceu em mais de 75% das células neoplásicas.  

Nenhum estudo foi encontrado avaliando a expressão de SP e de seu 

receptor NK-1 nos diferentes compartimentos celulares das células malignas como 

demonstrado no presente estudo e ilustrado nas Tabelas 4 e 5 e Figuras 2A, 2B, 3A 

e 3B. Além disso, uma expressão da SP e de seu receptor foi positiva também no 

estroma de 77% dos carcinomas espinocelulares bucais analisados (Tabela 4).  

Somente 10% dos tumores bucais expressaram substância P em mais de 

75% da membrana, porém esta porcentagem elevou-se a 55% dos tumores quando 

se considerou a expressão superior a 25% das células, como demonstrado na 

Tabela 4.  
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No citoplasma das células neoplásicas a expressão de SP foi verificada em 

mais de 75% destas células em 22,3% dos carcinomas espinocelulares, sendo esta 

expressão superior a 25% das células tumorais em 64,8% dos tumores (Tabela 4).  

Estes resultados confirmam que existe uma expressão frequente de SP nas 

células tumorais do carcinoma espinocelular de boca, especialmente em membrana 

e citoplasma e sugerem que os eventos oncogênicos ligados à SP provavelmente 

estão atuando neste tipo de câncer.  

No núcleo das células neoplásicas, a expressão de SP foi positiva em 39,4% 

dos tumores, e somente 22,5% destes expressaram SP no núcleo de mais de 25% 

das células tumorais (Tabela 4). Somente três trabalhos (NOWICKI et al. 2006, 

GONZALEZ-MOLES et al., 2008; 2009) foram encontrados demonstrando a 

expressão de SP no núcleo celular de neurônios (NOWICKI et al. (2006) e 

posteriormente (GONZALEZ-MOLES et al., 2008; 2009), no epitélio de queratocistos 

odontogênicos e no epitélio da mucosa bucal de pacientes acometidos por líquen 

plano bucal. O significado da expressão nuclear de SP é incerto e ainda não está 

completamente estabelecido, o que em parte ocorre por falta de informação 

científica a respeito.  

A maior expressão citoplasmática e membranosa em comparação com a 

nuclear parece sugerir uma maior dependência das ações da SP ligada ao seu 

receptor de membrana NK-1, em comparação com as hipotéticas ações ligadas à 

sua expressão nuclear, entretanto outros estudos são necessários para se 

esclarecer as implicações da expressão nuclear da SP nos tumores malignos. 

Em 81,6% dos tumores houve expressão de SP nos linfócitos peritumorais 

(Tabela 4). A expressão de SP nas camadas teciduais e nas células implicadas na 

resposta imune e inflamatória corrobora com o envolvimento da inflamação 

neurogênica e suas consequências (SEEGERS et al, 2003; HARRISON; GEPPETTI, 

2001), onde a SP atua essencialmente como potente vasodilatador em tecidos 

periféricos. Sabe-se que as terminações nervosas que contém a SP estão situadas 

ao redor dos vasos sanguíneos, que sua liberação reproduz muitas das mudanças 

vistas na inflamação aguda, entre as quais se destaca o extravasamento de plasma. 

Além disso, as taquicininas são capazes de modificar a resposta de uma variedade 

de células inflamatórias, inclusive mastócitos, granulócitos, linfócitos, monócitos e 

macrófagos (WALSH et al., 2006; ESTEBAN et al., 2006).  
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Em resumo, a liberação de SP no meio extracelular é um potente ativador da 

resposta imune. Considerando-se que um importante estímulo para sua liberação 

seja o dano tecidual e as mudanças de pH e osmolaridade no microambiente 

extracelular, ambas condições verificadas no dano tecidual associado ao tumor, 

pode-se supor que a liberação de SP no meio tecidual onde se desenvolve o tumor 

forma parte dos mecanismos que despertam a resposta imune antitumoral. Harrison 

e Geppetti (2001) sugeriram que os efeitos da SP sobre a resposta imune poderiam 

ser uma mera consequência das mudanças vasculares primárias (extravasamento 

plasmático) produzidos por este neuropeptídeo. 

Os resultados do nosso estudo mostraram que a expressão do receptor 

neuroquinina-1 foi negativa na maioria dos compartimentos celulares tumorais 

analisados, como apresentado na Tabela 5 e nas Figuras 4A e 4B. Somente 12 

carcinomas espinocelulares de boca (14% dos tumores) apresentaram positividade 

de membrana para este receptor. Já no citoplasma a expressão positiva de NK-1R 

foi observada em 50% das células neoplásicas dos tumorais (Tabela 5).  

A localização citoplasmática do receptor NK-1 pode ser explicada pela 

internalização do receptor após ligar-se à substância P, o que parece essencial para 

que o complexo SP/NK-1R exerça suas ações (KOON; POTHOULAKIS, 2006).  

Na maioria dos linfócitos peritumorais a expressão do receptor NK-1 foi 

negativa (51,7% dos tumores), entretanto, 11 tumores (12,6%) expressaram este 

receptor em mais de 50% dos linfócitos (Tabela 5). Esta fraca expressão do receptor 

NK-1, pelo menos a priori, apóia a idéia de que as ações estimulantes da resposta 

imune mediadas pela SP são exercidas por meio de mudanças vasculares exercidas 

pelo neuropeptídeo ou mediante sua união a receptores diferentes do NK-1, o que 

reforça os achados de Esteban et al. (2006).  

Porém, um achado importante que poderia estar relacionado às funções 

oncogênicas da SP seria o fato de que as células tumorais apresentam maior 

quantidade de receptores NK-1 que as células normais, o que elevaria o número de 

sinais mitóticos para as células tumorais, contrapondo com às diferentes vias 

apoptóticas ativadas na população de células tumorais, o que foi mostrado por 

Esteban et al. (2006). 

A proliferação celular autônoma é um importante requisito das células 

tumorais, sendo produzida pela ativação de oncogenes promotores do crescimento 

celular (ESTEBAN et al., 2006). O Ki-67 é uma proteína que estimula o crescimento 
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celular por meio da aceleração do ciclo celular e da proliferação (SCHLIEPHAKE, 

2003) e sua expressão já foi amplamente estudada nos carcinomas espinocelulares 

de boca. A taxa de proliferação celular no CEC bucal e faríngeo poderia explicar a 

agressividade clínica destes tumores, especialmente a ocorrência de invasão 

linfática precoce (BOONKITTICHAROEN et al., 2008).  

Nosso estudo mostrou que todos os carcinomas espinocelulares expressaram 

Ki-67, sendo que a maioria dos tumores (63,2%) apresentou altas taxas de 

proliferação das células neoplásicas com mais de 50% das células tumorais 

imunopositivas para o anticorpo anti-Ki-67 (Tabela 6, Figuras 5A e 5B).  

Faratzis et al. (2008) associaram a expressão do Ki-67 à sobrevida e tamanho 

dos tumores (explicado pela taxa de crescimento e proliferação celular), sendo que a 

redução na apoptose e aumento da proliferação celular poderia implicar em maior 

índice de recorrência, dados confirmados por Wangsa et al. (2008) e por 

Boonkitticharoen et al. (2008). 

Recentemente foram atribuídas à substância P ações ligadas ao crescimento 

e à proliferação tumoral. Estas ações se realizam prioritariamente através de sua 

ligação com seu receptor neuroquinina-1 (ESTEBAN et al., 2006), o que gera uma 

cascata de acontecimentos moleculares que resultam em aumento da taxa de 

proliferação celular. Uma vez que se produz a união da substância P ao receptor 

NK-1 se desenvolve a ativação de membros da cascata MAPK (mitogen-activated 

protein kinase) incluindo ERK1/2 (extracellular signal regulated kinases 1 and 2) e 

p38MAPK. Estas vias são frequentemente ativadas sob diferentes condições que 

podem conduzir tanto a proliferação quanto a apoptose (HORSTMANN; KAHLE; 

BORASIO, 1998). Um componente recentemente identificado da cascata de sinais 

MAPK é a β-arrestina, importante para a ligação da SP ao NK-1R, para a 

internalização do receptor que forma parte do complexo SP/NK-1R e para a ativação 

específica do ERK1/2. Portanto, a substância P induz a formação de complexos 

multiproteínas internalizados no citoplasma celular, que incluem além da SP, o NK-

1R, β-arrestina e ERK1/2. O resultado desta formação de complexos multiproteínas 

é a ativação de ERK1/2, que se transloca ao núcleo para induzir a proliferação e 

proteger a célula da apoptose (DEFEA et al., 2000).  

Hoje existe um consenso considerando que os epitélios próximos a 

carcinomas invasivos se comportam como autênticas áreas cancerizáveis dotando o 

paciente de um risco contínuo e elevado de desenvolvimento de novos carcinomas 
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(TABOR et al., 2001; TABOR et al., 2004). Faratzis et al. (2008) observaram uma 

expressão progressiva de marcadores da proliferação celular associados à 

carcinogênese nas células do epitélio escamoso com padrão de normalidade, em 

áreas adjacentes ao tumor, evidenciando uma desregulação progressiva no 

desenvolvimento do carcinoma espinocelular bucal.  

Outro aspecto interessante do presente trabalho diz respeito aos resultados 

encontrados na análise da SP e do NK-1R no epitélio das margens cirúrgicas livres 

de doença. A substância P foi expressa, sobretudo no terço médio e inferior do 

epitélio não tumoral, tanto no núcleo como no citoplasma e na membrana celular 

(Tabela 7 e Figura 6A).  

A análise do receptor neuroquinina-1 nestes epitélios das margens cirúrgicas 

livres de doença revelou uma expressão escassa, com negatividade em todas as 

localizações em mais de 77,9% dos tumores analisados, tanto no citoplasma como 

na membrana celular (Tabela 8 e Figura 6B). Alguns autores consideram os epitélios 

adjacentes aos carcinomas espinocelulares como amostras válidas para serem 

incluídas no grupo controle e analisar assim a teórica expressão “normal” de 

algumas proteínas comparando-as com a expressão do tumor adjacente. Em nossa 

opinião isto não deveria ser considerado um procedimento adequado já que se 

demonstrou que muitos epitélios adjacentes a carcinomas apresentam alterações 

clínicas ou histológicas próprias de epitélios cancerizáveis e que inclusive na 

presença de normalidade clínica os epitélios adjacentes a carcinomas invasivos 

podem mostrar transtornos moleculares precoces no desenvolvimento do câncer. 

A correlação da expressão de SP nos diversos níveis teciduais apresentada 

pela Tabela 9 mostrou que houve associação estatística em todos os locais 

analisados, ou seja, os carcinomas espinocelulares que apresentavam maior 

expressão de SP no citoplasma também mostravam maior expressão nos linfócitos. 

A teoria que estabelecemos pressupõe que a substância P produzida pelas 

terminações nervosas periféricas, ou de forma autócrina ou parácrina pelos linfócitos 

T e B do infiltrado inflamatório tumoral, possa ser usada pelas células neoplásicas 

como um mecanismo para incrementar a proliferação e progressão do carcinoma 

espinocelular de boca, sendo está idéia apoiada por duas observações do presente 

estudo.  

A primeira observação refere-se à associação estatística observada entre a 

expressão de SP em diferentes localizações teciduais e celulares, de tal forma que, 
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por exemplo, a maior expressão de SP em vasos sanguíneos intratumorais e 

peritumorais foi associada a uma maior expressão de SP na lâmina própria, nos 

linfócitos do infiltrado inflamatório tumoral, na membrana, no citoplasma e no núcleo 

celular. Do nosso ponto de vista, este achado reflete, provavelmente, a existência de 

um caminho de difusão da SP produzida pelas terminações nervosas periféricas ou 

pelos próprios linfócitos do infiltrado inflamatório através da lâmina própria até o 

espaço intracelular epitelial maligno favorecendo as ações deste neuropeptídeo. 

Esta via de difusão para a substância P foi proposta anteriormente para o líquen 

plano bucal e para os queratocistos odontogênicos (GONZALEZ-MOLES et al., 

2008; GONZALEZ-MOLES et al., 2009). 

A segunda observação do presente trabalho que merece ser comentada 

neste momento é a associação estatisticamente significativa observada entre a 

expressão de substância P em vasos sanguíneos intratumorais e peritumorais com o 

tamanho do tumor (T), a presença de metástases ganglionares (N) e o estádio do 

tumor (Tabela 10), ou seja, os tumores de menor tamanho apresentavam maior 

expressão de SP no citoplasma e no núcleo das células tumorais. Os pacientes N0 

(sem metástases ganglionares) apresentavam maior expressão de substância P na 

membrana e citoplasma das células tumorais, de forma semelhante ao observado 

em tumores com menor estadiamento clínico (Tabela 10).  

Na Tabela 11, observamos uma correlação estatística entre a expressão de 

SP nos linfócitos do infiltrado inflamatório, a presença de metástases ganglionares e 

o estadiamento clínico, de tal forma que os tumores que expressaram mais 

intensamente a SP em linfócitos do infiltrado inflamatório mostraram tendência a 

serem de menor tamanho, a apresentarem menor comprometimento linfonodal e 

estadiamentos clínicos iniciais. 

Em relação à expressão do receptor NK-1 observamos que houve pouca 

influência sobre as variáveis clínico-patológicas analisadas (Tabela 12), onde 

somente a expressão na membrana celular apareceu com maior frequência em 

tumores mais diferenciados e naqueles de menor estadiamento clínico. A expressão 

do Ki-67 foi mais frequente em tumores menos diferenciados, como demonstrado na 

Tabela 12.  

Estes resultados sugerem que a substância P poderia exercer uma função 

dupla no contexto do desenvolvimento e progressão tumoral. Se por um lado ela 

poderia estar exercendo efeitos relacionados com o desenvolvimento tumoral 
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mediados por sua ligação ao receptor NK-1, por outro lado, poderia também 

contribuir com a resposta imune antitumoral pelos mecanismos já comentados 

anteriormente, provavelmente através de vias independentes de sua união ao seu 

receptor NK-1. Isto constitui um exemplo a mais de como algumas proteínas podem 

exercer funções contraditórias no que se refere ao desenvolvimento tumoral. 

Possivelmente, o resultado final exercido pela SP sobre um tumor vai depender do 

equilíbrio ou do predomínio de alguma destas funções ou das interações de outras 

proteínas promotoras ou reguladoras do crescimento. 

A Tabela 13 demonstra a correlação entre a expressão da SP na membrana 

de células tumorais e a expressão do receptor neuroquinina-1 na mesma 

localização, assim como da SP nos linfócitos tumorais e do NK-1R na membrana 

das células tumorais. Como descrito anteriormente, as ações estimuladoras do 

crescimento e da proliferação celular requerem a internalização do complexo 

multiproteína formado pela SP/NK-1R no espaço intracelular. Através desta 

internalização se produz ativação de ERK1/2 e com ela a proliferação celular e a 

inibição da apoptose.  

Nossos resultados estão de acordo com esta via de atuação da SP, pois 

houve uma associação estatística significativa entre os tumores que expressaram 

concomitantemente SP e NK-1R no citoplasma celular e um maior índice de 

proliferação celular medido pela expressão de Ki-67, e provavelmente foi 

exclusivamente esta localização intracelular das proteínas analisadas que permitiu 

um incremento da proliferação celular nos tumores do presente estudo.  

Os tumores devem neutralizar os sinais apoptóticos para poder crescer, mas 

a forma com que o fazem ainda é desconhecida, entretanto podemos sugerir, com 

base nos resultados do presente estudo, que a substância P participa deste 

processo. Nossos resultados demonstraram uma associação direta entre a 

expressão de SP e a expressão do receptor NK-1 em diferentes compartimentos do 

tecido tumoral, o que sugere que a expressão da substância P é complementada por 

um incremento no número de receptores capazes de receber ordens mediadas por 

esta neuroquinina, tal como Koon et al. (2004) demonstraram em alguns modelos 

experimentais. 

A análise da expressão de SP nos compartimentos celulares nos diferentes 

níveis dos epitélios das margens cirúrgicas livres de doença associada à graduação 

histológica de malignidade deste epitélio mostrou a expressão nuclear e 
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citoplasmática deste neuropeptídeo nos terços inferior, médio e superior e verificou-

se uma maior porcentagem de células à medida que aumentava a graduação 

histológica de malignidade do epitélio, como descrito na Tabela 14. Esta associação 

não foi observada para a expressão de SP em membrana, em nenhum nível 

epitelial.  

Verificamos uma expressão de SP, sobretudo no citoplasma das células 

epiteliais e, com menor frequência, no núcleo celular, repetindo assim um achado 

previamente comentado para células neoplásicas tumorais. Esta expressão foi 

marcante para os terços inferior e médio do epitélio e menos marcada para o terço 

superior (Tabela 14). A localização das células que expressam SP no terço inferior 

do epitélio se deve, provavelmente, as suas funções estimulantes da proliferação 

através da via de sinalização MAPK, tendo em vista que as células proliferativas do 

epitélio se encontram na camada basal e, sobretudo nas camadas suprabasais, 

ambas localizadas no terço inferior do epitélio.  

A taxa de proliferação epitelial é muito inferior nas células basais em 

comparação com as células suprabasais. Estas células basais com proliferação lenta 

e pouco frequente são consideradas células progenitoras que persistem durante 

longo tempo no epitélio. Assim, sua taxa de proliferação não muito elevada 

representa um mecanismo de segurança para evitar que se produzam erros 

oncogênicos durante a divisão nestas células de longa sobrevida. Pelo contrário, as 

células da camada suprabasal, também denominadas células amplificadoras 

transitórias, apresentam taxas de proliferação superior, com potencial para dividir-se 

4 ou 5 vezes, até que finalmente entram em um processo de diferenciação terminal 

no qual cessa a divisão e começam os processos de maturação. Estas células 

amplificadoras transitórias são encarregadas da manutenção da estrutura epitelial. 

Não obstante, embora apresentem uma elevada taxa de proliferação durante 4 ou 5 

ciclos, sua capacidade para desenvolver diferenciação terminal constitui um 

mecanismo de proteção epitelial frente à transformação neoplásica (COSTEA et al., 

2006).  

Podemos supor que a expressão de substância P no epitélio represente um 

estímulo proliferativo adicional na camada basal, na camada amplificadora 

transitória, no terço médio e superior do epitélio. Esta conclusão se encontra 

reforçada pela associação estatística encontrada entre a expressão de SP no núcleo 

e citoplasma no terço inferior, médio e superior do epitélio com a presença de 
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displasia de qualquer grau, embora especialmente com a presença de displasia 

epitelial severa/carcinoma in situ.  

Devemos ressaltar que estes achados são especialmente relevantes quando 

se considera a expressão de SP no terço inferior, médio e superior do epitélio. 

Normalmente, nestas localizações epiteliais não deve existir proliferação, 

encontrando-se as células escamosas em um processo de maturação que vai 

convertê-las em células córneas cujo destino final é a descamação. 

A expressão de substância P nuclear e citoplasmática foi significativamente 

mais frequente no epitélio da margem cirúrgica livre de doença que apresentava 

displasia severa/carcinoma in situ em todas as localizações epiteliais analisadas, 

como apresentado na Tabela 15.  

A presença da proliferação epitelial nas camadas superficiais do epitélio além 

da camada amplificadora transitória é um sinal de displasia epitelial. A displasia 

epitelial é um dos pontos mais determinantes a ser considerado no risco de 

transformação maligna de um epitélio cancerizável e, portanto, a associação da 

expressão de substância P em qualquer nível epitelial com a presença de displasia 

epitelial, pode ser considerada um marcador de risco de evolução para o câncer nos 

epitélios cancerizáveis da mucosa bucal. Entretanto, são necessários outros estudos 

que enfoquem e confirmem nossos resultados. 

A Tabela 16 mostrou que não houve associação estatisticamente significativa 

na expressão do receptor neuroquinina-1 citoplasmática ou de membrana, entre 

epitélios com e sem displasia severa/carcinoma in situ, em nenhum dos níveis 

epiteliais analisados. 

Deve-se destacar também a associação estatística encontrada entre a 

expressão de substância P no núcleo celular em todos os níveis epiteliais e a 

presença de displasia epitelial (Tabela 15), diferente dos resultados encontrados 

para o NK-1R (Tabela 16). Este achado reforça a idéia de um possível receptor 

nuclear para a SP diferente do NK-1R cujas funções devem ser importantes, embora 

até o momento desconhecidas. 

A Tabela 17 mostra que houve uma correlação estatisticamente significativa 

tanto na expressão nuclear, citoplasmática e de membrana nas células tumorais e 

nas células dos epitélios da margem cirúrgica livre de doença, levando em conta 

todos os epitélios conjuntamente, assim como isoladamente aqueles que 

apresentavam displasia epitelial severa/carcinoma in situ. Desta forma, os tumores 
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que apresentavam um maior percentual de células neoplásicas positivas para a SP, 

também mostravam maiores percentuais de células epiteliais que expressavam a 

SP. 

A associação entre a expressão de SP e NK-1R em epitélios cancerizáveis e 

a presença de displasia epitelial, nos faz refletir sobre o próprio diagnóstico da 

displasia. Como é sabido, o conceito de displasia epitelial faz referência a um 

conjunto de transtornos morfológicos epiteliais que se evidenciam por observação 

microscópica e que põem de manifesto a existência de alterações da arquitetura e 

da maturação epitelial (GALE et al., 2005).  

A presença de múltiplas alterações arquiteturais e citológicas, como por 

exemplo, mitoses nas camadas superficiais do epitélio, polimorfismo nuclear, 

estratificação irregular do epitélio, em diferentes níveis epiteliais (terço inferior, médio 

ou superior do epitélio) classifica as displasias epiteliais como leves, moderadas ou 

severas (GALE et al., 2005). O tema é redundante já que se comprovou que as 

displasias severas se associam com maior frequência ao desenvolvimento de câncer 

do que as displasias leves ou a ausência de displasia, considerando-se atualmente a 

presença e a graduação da displasia epitelial como um dos fatores mais potentes, 

senão o mais potente, para predizer o risco de desenvolvimento de câncer em um 

epitélio cancerizável. Não obstante, o principal problema que envolve a classificação 

da displasia epitelial se encontra na subjetividade da sua avaliação, e assim o que 

para um patologista é uma displasia moderada, para outro pode ser severa. Isto 

constitui um grave inconveniente para um parâmetro que pretende ser preditivo. 

Desde alguns anos vem sendo realizados esforços que tentam tornar mais 

objetiva esta classificação de displasia, especialmente na avaliação da expressão 

epitelial de proteínas que são marcadoras ou indutoras de proliferação epitelial. 

Neste contexto, propomos que a expressão de substância P nuclear ou 

citoplasmática em qualquer nível epitelial, poderia ser considerada um marcador 

adjuvante na avaliação da presença de displasia epitelial bucal. 

O fato de que algumas neoplasias podem potencializar sua capacidade de 

crescimento através do aumento de receptores NK-1 sensíveis as ações 

estimulantes da proliferação mediadas pela SP, deixa a possibilidade de 

desenvolvimento de antagonistas específicos para o receptor NK-1 e com ele uma 

hipotética via para frear o crescimento do câncer. Esteban et al. (2006) demonstrou 

recentemente que o antagonista do NK-1R L-733,060 desenvolve atividade 
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antitumoral frente a diferentes linhagens tumorais entre as quais se encontram a 

linhagem de neuroblastoma humano SKN-BE (2), a de glioma GAMG, as de câncer 

de colon COLO 679 e 858, de melanoma MELHO e de retinoblastoma WERI-Rb e Y-

79 (MUÑOZ et al., 2004a; MUÑOZ et al., 2004b; MUÑOZ et al., 2005).  

Recentemente, Esteban et al. (2009) demonstraram atividade deste 

antagonista de NK-1R frente à linhagem de carcinoma humano de laringe Hep-2. 

Também tem sido demonstrada a ação antitumoral do antagonista do NK-1R L-

732,138 sobre a linhagem de glioma GAMG (ESTEBAN et al., 2006). Por outro lado, 

comprovou-se que o antagonista L-733,060 inibe a progressão metastática das 

células tumorais que expressam o receptor neuroquinina-1 e que este antagonista 

do NK-1R se une especificamente ao NK-1R humano (LANG et al., 2004). Estas 

atividades antitumorais nas linhagens celulares comentadas ocorrem por competição 

pelo receptor NK-1, de tal forma que os efeitos da SP sobre o receptor NK-1 podem 

ser revertidos ao se adicionar ao meio uma quantidade suficiente de fármacos 

antagonistas do receptor que competem com a SP por seus sítios de ligação 

(MUÑOZ et al., 2005a).  

Demonstrou-se também que a ação antitumoral dos antagonistas de receptor 

neuroquinina-1 é dose-dependente. Esteban et al. (2006) sugeriram que a inibição 

do crescimento e a morte celular que se observou em linhagens tumorais quando se 

utilizou antagonistas do NK-1R pode ser secundária à perda dos sinais de 

sobrevivência através do estímulo do receptor NK-1 pela substância P. A ausência 

destes sinais depois do bloqueio do receptor pelos antagonistas dá lugar a um 

balanço favorável aos sinais de apoptose e assim as células neoplásicas morrem. É 

indiscutível que esta seja uma possível via de tratamento dos pacientes com 

tumores que expressam receptores NK-1 que merece ser explorada em 

profundidade em futuros estudos de investigação. Nós demonstramos que pelo 

menos alguns carcinomas espinocelulares de boca poderiam ser susceptíveis de se 

beneficiarem desta nova esperança terapêutica, e assim as futuras investigações 

precisam incluir séries de CEC bucal. 

Finalmente, também foi importante avaliar em qual momento da oncogênese 

bucal a substância P exerce sua ação. O desenvolvimento do câncer é considerado 

atualmente como um processo de alterações oncogênicas somatórias, que 

acontecem em diferentes momentos temporais, dotando a célula da capacidade de 

estabelecer um clone proliferativo e invasivo. Algumas destas alterações 
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oncogênicas são consideradas precoces já que acontecem em fases iniciais nas 

quais o aspecto morfológico do epitélio ainda não mudou ou simplesmente 

desenvolveu hiperplasia epitelial, enquanto que outras alterações aparecem 

tardiamente em momentos nos quais o epitélio desenvolveu displasia 

severa/carcinoma in situ e se encontra próximo à invasão.  

A associação da expressão epitelial de substância P com a presença de 

displasia leve faz pensar que as alterações oncogênicas exercidas pela SP 

acontecem muito precocemente no desenvolvimento do câncer bucal, e sua 

associação com a presença de displasia moderada e severa/carcinoma in situ 

parece indicar que estas influências exercidas pela SP se mantém nos clones 

celulares cancerizáveis que progressivamente vão evoluindo até graus mais severos 

de transtorno epitelial, até mesmo depois que os clones tenham adquirido a 

capacidade de invadir transformando-se em carcinomas invasivos. Também foi 

interessante comprovar que a expressão de SP no epitélio cancerizável com 

qualquer grau de displasia, e especificamente com displasia severa/carcinoma in 

situ, se relaciona significativamente com a expressão de SP no tecido tumoral. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A análise imunoistoquímica da substância P, do seu receptor neuroquinina-1 e 

do Ki-67 nos 90 carcinomas espinocelulares de boca permitiu verificar: 

 

• que a expressão concomitante de substância P e receptor neurokinina-1 no 

citoplasma das células neoplásicas ocorreu mais frequentemente nas células 

tumorais em proliferação, sugerindo um mecanismo indutor da proliferação 

neoplásica ligado ao complexo SP/NK-1R que requer a internalização do 

receptor; 

 

• que a expressão de substância P no câncer bucal ocorre juntamente com o 

aumento da expressão de NK-1R, sugerindo que as células neoplásicas 

epiteliais bucais podem utilizar esta via para tornarem-se mais susceptíveis 

aos estímulos mediados pela SP; 

 

• que provavelmente existe um caminho de difusão da substância P, produzida 

pelas terminações nervosas periféricas ou pelos linfócitos do infiltrado 

inflamatório do tumor, através do estroma tumoral até o espaço intracelular 

epitelial, onde ela exerceria suas funções oncogênicas; 

 

• que a expressão de substância P nos linfócitos do infiltrado inflamatório e 

vasos sanguíneos intratumorais e peritumorais se associaram a tumores de 

menor tamanho, menor estádio clínico e com menor frequência de metástase 

ganglionar; 

 

• que a expressão epitelial, citoplasmática e nuclear da substância P pode ser 

um marcador da presença e intensidade de displasia epitelial, sendo portanto, 

um evento oncogênico precoce na carcinogênese bucal. 
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ANEXO A – Ficha utilizada para a coleta dos dados clínicos, demográficos e 
microscópicos relativos aos pacientes com carcinoma espinocelular, Hospital 
General e Hospital de La Princesa, Jaen, Espanha 
 
 

NOMBRE  
EDAD  
SEXO  
DIRECCIÓN  
TELÉFONO  
 

TABACO TIPO CANTIDAD 
ALCOHOL TIPO CANTIDAD 
OTROS   
 

FECHA DE DIAGNÓSTICO  
LOCALIZACIÓN  
PRESENTACIÓN CLINICA  
T CLINICO  
N CLINICO  
M CLINICO  
SINTOMAS  
 

GRADO DE DIFERENCIACIÓN  
T y N PATOLOGICO  
EPITELIO NO TUMORAL 
ADYACENTE 

 

NORMAL  
DISPLASICO LEVE  
DISPLASICO MODERADO  
DISPLASICO SEVERO  

 

TRATAMIENTO QUIRURGICO  
RADOTERAPIA  
QUIMIOTERAPIA  

 

RECIDIVAS LOCALES  
LOCALIZACIÓN  
FECHA DE LA RECIDIVA  
 

VIVO SIN LA ENFERMEDAD  
VIVO CON LA ENFERMEDAD  
MUERTO POR EL CÁNCER  
MUERTO POR OTRA CAUSA  
FECHA DE LA MUERTE  
TIEMPO TOTAL DE 
SEGUIMENTO 

 

NUMERO HISTORIA  
CRISTALES  
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

Estudio de Investigación: “Expresión de sustancia P y de su receptor NK1 en 
carcinoma oral de células escamosas. Implicaciones sobre la actividad 
proliferativa neoplásica y sobre el pronóstico tumoral”. 
 

 

Fecha:________________ 

 

 
D/Dña_____________________________________________________________, con 
DNI_____________________,  

 

DECLARO: 

Que los Profesores responsables del presente estudio de investigación me han explicado el 
procedimiento de la toma de una biopsia de mucosa oral, sus posibles complicaciones y los cuidados 
postoperatorios que debo seguir. 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el 
facultativo que me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas 
que le he planteado. 

También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto. 

Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los 
riesgos de la intervención en tales condiciones, así como mi participación en este estudio. 

En consecuencia, Consiento que me sea realizada la toma de biopsia de mucosa oral. 

 

 

 

Fdo: 
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ANEXO C – Documento do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
Granada, Espanha (Comisión de ëtica en Investigación Humana de la Universidad 
de Granada) 
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