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Resumo 
  

Barbeta, LP. Avaliação da expressão gênica da proteína 2 ligante de SH3 
ativadora da GTPase de Ras (G3BP2), do fator tecidual (TF) e da sua 
isoforma asHTF como possíveis marcadores prognósticos em carcinoma 
epidermóide de cabeça e pescoço. [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2009.  82p. 
 
Proteína 2 ligante de SH3 ativadora da GTPase de Ras (G3BP2) parece 
estar envolvido em vias importantes de sobrevivência celular como a via do 
NF-κB. Já o fator tecidual (TF) e sua isoforma asHTF parecem estar 
envolvidos nos processos de angiogênese, proliferação e metástase. Assim, 
os genes G3BP2, TF e asHTF parecem possíveis fatores prognósticos em 
carcinoma epidermóide (CE) de cabeça e pescoço. Para avaliar a 
importância desses genes nesse tipo de câncer, foi realizada a quantificação 
da expressão do RNAm desses marcadores por PCR (reação em cadeia da 
polimerase) em tempo real em tumores primário e mucosas adjacente de 
148 pacientes com CE de cavidade oral, língua e laringe e a proteína de TF 
e asHTF foi determinada por Western blotting em 17 pacientes com CE de 
cavidade oral. Os dados da expressão do RNAm foram correlacionados com 
variáveis clínico-patológicos e sobrevida dos pacientes. A expressão relativa 
do RNAm de G3BP2 foi menor nos tumores primários em relação à mucosa 
adjacente em todos os sítios analisados. TF e asHTF não apresentaram 
nenhuma correlação entre a expressão relativa no tumor primário e na 
mucosa adjacente para os três sítios analisados. Quando comparados aos 
tumores sem comprometimento linfonodal (pN0), tumores de cavidade oral e 
língua com comprometimento linfonodal (pN+) apresentaram maior 
expressão de  TF (P=0,003; P=0,033, respectivamente) e de asHTF 
(P=0,004; P=0,018, respectivamente – Teste não paramétrico de Mann-
Whitney). Em seguida, construímos as curvas de sobrevida pelo método de 
Kaplan-Meier considerando como positivos os pacientes com expressão 
maior que a mediana para cada marcador. Para os CE de cavidade oral, 
pacientes com expressão positiva dos genes TF (P=0,034 – Teste Log-rank) 
e asHTF (P=0,010) apresentaram pior sobrevida livre de doença na análise 
univariada. Quando realizado a análise multivariada tanto TF como asHTF 
mantiveram a significância estatística (P=0,002 para ambos os genes), 
sugerindo, assim, serem fatores prognósticos independent. A análise da 
proteína apontou 76,4% de concordância no padrão de expressão do RNAm 
de TF e 58,8% para a expressão do RNAm de asHTF. Não foi observada 
nenhuma correlação entre esses marcadores com outros dados clínico-
patológicos e nem com a sobrevida dos pacientes para os tumores de língua 
e laringe. Assim, sugerimos que a expressão de TF e asHTF parecem ser 
marcadores prognósticos nos CE de cavidade oral principalmente em 
relação a sobrevida livre de doença.  Apoio FAPESP 06/53755-5. 
 
Descritores: 1. Expressão gênica 2. Neoplasias de cabeça e pescoço 3. 
Carcinoma de células escamosas 4. Tromboplastina 5. Sobrevida 
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 Summary 
  

Barbeta, LP. Evaluation of gene expression GTPase activating protein (SH3 
domain) binding protein 2 (G3BP2), tissue factor (TF) and its isoform asHTF 
as possible prognostic markers in head and neck squamous cell carcinoma. 
[Dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2009.  82p. 

 
GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 2 (G3BP2) seems to 
be involved in pathways important for cell survival as NF-κ B pathway. Tissue 
factor (TF) and its isoform asHTF appear to be involved in angiogenesis, 
proliferation and metastasis. Thus, the genes G3BP2, TF and asHTF seem 
possible prognostic factors in head and neck squamous cell carcinoma 
(SCC). To assess the importance of these genes in this type of cancer, we 
performed mRNA expression analysis of these markers by real time PCR 
(polymerase chain reaction) in primary tumors and adjacent mucosa of 148 
patients with oral cavity, tongue and larynx SCC. TF and asHTF protein was 
determined by Western blotting in 17 patients with oral cavity SCC. mRNA 
expression levels were correlated with clinical and pathological variables and 
survival of patients. G3BP2 mRNA expression was lower in primary tumors 
as compared to adjacent mucosa at all sites analyzed. No difference was 
found between TF and asHTF expression in primary tumors and adjacent 
mucosa in the whole group. TF and asHTF levels mRNA expression were 
higher in pN+ tumors as compared to pN0 in oral cavity (P=0.003, P = 0.004, 
respectively) and tongue (P= 0.033, P= 0.018, respectively - Mann-Whitney 
test) tumors. For Kaplan Meier survival analysis patients were categorized 
positive (expression > tumor median relative expression) and negative 
(expression ≤ tumor median relative expression). For oral cavity SCC, 
patients with positive expression of TF (P =0.034 - log-rank test) and asHTF 
(P =0.010) genes presented shorter disease-free survival in univariate 
analysis. In multivariate analysis both TF as asHTF retained statistical 
significance (P=0.002 for both genes), suggesting, therefore, are 
independent prognostic factors. Protein analysis showed 76.4% agreement 
with mRNA expression for TF and 58.8% for asHTF. In patients with tongue 
and larynx tumors there correlation were not found. Thus, we suggest that 
the TF and asHTF expression seem to be prognostic markers in oral cavity 
SCC especially in relation to disease-free survival. Supported by FAPESP 
06/53755-5. 
 
 
Descriptors: 1. Gene expression 2. Head and neck neoplasm 3.  Carcinoma, 
squamous cell 4. Thrombosplastin 5. Survivorship (Public Health) 
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O carcinoma epidermóide (CE) de cabeça e pescoço é o sexto tipo de 

câncer mais freqüente sendo um problema de saúde que contabiliza 350 mil 

mortes no mundo a cada ano (Parkin et al., 2005). No Brasil, não existem 

dados exatos, mas a importância epidemiológica desse tipo de câncer pode 

ser deduzida pela estimativa de incidência que para 2008 é de 14160 novos 

casos, só de carcinomas de cavidade oral (INCA, 2007).  

O principal fator de risco é a exposição a carcinógenos presentes no 

tabaco e álcool (União Internacional Contra o Câncer (UICC), 1999; Argiris et 

al., 2008). Além disso, questiona-se se certos polimorfismos genéticos 

poderiam também influenciar o risco da doença (Hashibe et al., 2006, Sturgis 

& Wei, 2002).  

Trata-se de um câncer que atinge predominantemente homens, em 

idade economicamente ativa, antes dos 60 anos (Argiris et al., 2008). Além 

disso, mais de 50% dos casos são diagnosticados em estádio avançado 

(Almadori et al., 2008), o que diminui a possibilidade de ressecção cirúrgica 

com intenção curativa. Para os tumores ressecáveis, o fator prognóstico 

mais importante, que aumenta a chance de recidiva é a presença de 

comprometimento linfonodal (Agra et al., 2006). Deve-se dizer, no entanto, 

que este não é um fator prognostico absoluto, pois nem sempre ausência de 

linfonodos comprometidos é certeza de sobrevida longa e nenhum 

parâmetro clínico-patológico parece ser absoluto nesse sentido [União 

Internacional Contra o Câncer (UICC), 1999]. Isso indica a necessidade de 

identificação de outros fatores prognósticos para auxiliar no planejamento da 

doença.  
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Como o câncer de uma forma geral é resultado de uma multiplicidade 

de acontecimentos genéticos, que inativa genes supressores tumorais e 

ativa proto-oncogenes, as técnicas moleculares podem auxiliar na 

identificação dessas alterações nas diferentes etapas da carcinogênese 

(Argirs et al., 2008) e consequentemente encontrar os possíveis marcadores 

moleculares indicativos de prognóstico. Embora vários desses marcadores já 

tenham sido propostos, tais como a proteína HER-2 (Receptor do Fator de 

Crescimento Epidermal Humano-2; Xia et al., 1997), a maior expressão de 

EGFR (Receptor do Fator de Crescimento Epidermal; Almadori et al., 2008; 

Ang et al., 2004; Maurizi et al., 1996), p53 (Almadori et al., 2008; revisto por 

Bettendorf et al., 2004; Gleich & Salamone, 2002), a super expressão e a 

amplificação do gene da ciclina D1, COX-2 (Cicloxigenase 2), Gelactina-3 

(Almadori et al., 2008), nenhum parece ser ainda de utilidade clínica.  

Assim, com objetivo de identificar novos biomarcadores que possam 

ser preditivos de prognóstico ou de comprometimento linfonodal, nosso 

grupo utilizou a metodologia de Differential display RT-PCR (DDRT-PCR), 

comparando mucosa adjacente, tumores primários da cavidade oral 

(excluindo tumores de língua) com (pN+) ou sem (pN0) comprometimento 

linfonodal (Pasini, 2005). Essa abordagem apontou 63 genes, dentre os 

quais TF (Fator tecidual) apresentou uma maior expressão no tumor primário 

pN+ quando comparado ao tumor primário pN0 ou a mucosa adjacente 

(Figura 1). O G3BP2 (Proteína 2 ligante de SH3 ativadora da GTPase de 

Ras), por outro lado, pareceu mais expresso na mucosa adjacente quando 

comparado ao tumor primário pN0 ou pN+ (Figura 1). 
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Figura 1: Expressão diferencial de genes através da técnica de DDT-PCR. A 
figura mostra os autoradiogramas correspondentes aos ensaios de DDT-PCR onde 
foram comparadas misturas de RNA de mucosa adjacente (1), tumor primário pN0 
(2) e tumor primário pN+ (3), provenientes de CE de cavidade oral (excluindo os 
tumores de língua). As amplificações foram feitas com os oligonucleotídeos de 
ancoragem T11VA e T11VG e os oligonucleotídeos aleatórios PR13, PR14 e PR15. 

 

A família G3BP foi primeiramente identificada por uma co-

imunoprecipitação com o domínio SH3 da proteína Ras-GAP (Parker et 

al.,1996). Essa proteína, Ras-GAP, funciona como um regulador negativo de 

Ras (Tocque et al., 1997; Bernards & Settleman, 2005), isto é, Ras-GAP 

hidrolisa o GTP ligado à molécula de Ras transformando-o em GDP e 

conseqüentemente mantendo-o inativo (Geyer & Wittinghofer, 1997; Tocque 

et al., 1997; Bernards & Settleman, 2005; Le & Parada, 2007). A 

coimunoprecipitação observada entre Ras-GAP e G3BP ocorre apenas nas 

células em crescimento e dependem do estado de ativação de Ras (Parker 

et al.,1996).   
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A família das G3BPs é codificada por dois genes, o G3BP e o G3BP2 

que estão localizados, respectivamente, nos cromossomos 5q33.1 e 4q21.1 

e apresentam grande similaridade de nucleotídeos (61%) e de aminoácidos 

(59%). As G3BPs podem estar envolvidas na proliferação celular e na 

formação ou progressão tumoral (French et al., 2002), além de regularem a 

atividade da proteína p53 (Kim et al., 2007). Além disso, podem estar 

envolvidas com a sinalização de ras, c-myc, NF-Kappaβ, sistema 

proteossoma da ubiquitina e a sinalização de Her2 (Revisado por Irvine et 

al., 2004). 

A proteína de G3BP2 pode ligar-se com a molécula IκBα e com o 

complexo IκBα/NF-κB, mantendo-as no citoplasma (Prigent et al., 2000). 

Esses autores verificaram que apenas a presença do domínio ácido de 

G3BP2 era suficientemente capaz de interagir com a molécula IκBα e com o 

complexo IκBα/NF-κB. Essa interação é importante, uma vez que o IκBα é 

um inibidor de NF-κB no citoplasma; estando NF-κB livre do complexo torna-

se capaz de migrar para o núcleo (Chen e Goeddel, 2002; Prigent et al., 

2000), ligando-se ao seu sítio no DNA (Li & Verma, 2002) e ativando genes 

que promovem a proliferação celular e genes codificam proteínas anti-

apoptóticas (Li et al., 2005). Com isso, a desregulação do NF-κB, observado 

em diferentes carcinomas, parece ter um impacto dramático sobre seu 

potencial metastático (Bindhu et al., 2006). 

Pouco se sabe sobre a expressão de G3BP2 em tumores. Entretanto, 

o trabalho de French et al., 2002 demonstraram uma maior expressão da 
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proteína de G3BP2 em 88% de 56 tumores de mama e que quase não foi 

detectado no tecido normal adjacente, além disso, o aumento dessa proteína 

ocorreu em paralelo com a progressão tumoral e não como uma 

consequência da formação do câncer. 

O fator tecidual (TF, F3, TFA ou CD142) é outro marcador expresso 

em uma variedade de tecidos normais, principalmente no tecido epidermal e 

no sistema nervoso, além de ser expresso em células tumorais. O complexo 

formado pelo TF com o fator VIIa regula a expressão de múltiplos genes 

como: Akt/PKB (Protein kinase B; Versteeg et al., 2000), egr-1 (Early Growth 

Response 1; Camerer et al.,1999), IL-8 (Interleucina 8; Hjortoe et al., 2004), 

Cyr61 (Cysteine-Rich, Angiogenic Inducer, 61; Rao & Pendurthi, 2005; 

Pendurthi et al., 2002), e CTGF (Connective Tissue Growth Factor; Rao & 

Pendurthi, 2005). Por essa razão, acredita-se que ele esteja envolvido na 

angiogênese, na proliferação tumoral e no processo de metástase (Toomey 

et al., 1997).  

O TF é uma glicoproteína transmembrânica que inicia a cascata de 

coagulação. Esta cascata é ativada quando um vaso sanguíneo sofre uma 

lesão e expõe o TF que se encontra nas células da camada média e 

adventícia expostas ao fluxo sanguíneo. O fator VII circulante liga-se ao TF e 

é convertido em fator VIIa. Este complexo recruta o fator X convertendo-o 

em fator Xa que transforma a prototrombina em trombina induzindo, assim, a 

formação da fibrina e, consequentemente, iniciando a restauração da lesão 

(Versteeg et al., 2004).  
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A expressão de TF foi descrita em uma variedade de tumores. Rong 

et al. (2005) observaram, por Western blot, Northern blot e 

imunohistoquimica, que a perda do supressor de tumor PTEN e a hipóxia 

levava ao aumento da expressão de TF em células de glioma. Em câncer de 

cólon foi observado, por imunohistoquimica, uma maior expressão de TF nos 

pacientes com metástase linfonodal em relação aos pacientes sem 

metástase linfonodal, sugerindo uma relação próxima entre a expressão de 

TF e a ocorrência de metástases (Nakasaki et al., 2002). Em 

adenocarcinoma de ducto pancreático, pacientes negativos para a proteína 

de TF apresentaram um melhor prognóstico mesmo quando apresentavam 

linfonodos comprometidos (Nitori et al., 2005). Porém, quando compararam 

carcinoma de células renais, câncer de bexiga e de próstata com tecidos 

normais, por RT-PCR quantitativo, encontraram uma expressão diminuída 

nos carcinomas (Forster et al., 2003). Em uma linhagem celular de câncer de 

mama tanto o complexo TF-FVIIa como o complexo TF-FVIIa-Fxa induziram 

a fosforilação de p44/42 MAPK (Jiang et al., 2004) e a fosforilação da via do 

Akt/PKB e mTOR, o que levou a um aumento da migração celular, um passo 

chave para a metástase (Jiang et al., 2008). Além disso, o RNAm de TF 

também foi encontrado em neoplasias benignas de tireóide (Buchs et al., 

2003) e a proteína de TF foi observada em carcinoma de laringe 

(Wojtukiewicz et al., 1999). 

Bogdanov et al. (2003) observaram a existência de uma isoforma de 

TF denominada asHTF cujo exon 5 estava ausente (Figura 2), apresentando 

206 aminoácidos e contendo 160 bases a menos que o TF, sendo 
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encontrada em células normais de placenta, em pâncreas, monócitos CD14+ 

e em pulmão. Diferentemente de TF, o asHTF é solúvel e circulante no 

plasma, e mantém a sua atividade biológica. Szotowski et al. (2005) 

demonstraram que TNF-α e IL-6 induzem o RNAm e a proteína de asHTF 

em células endoteliais da veia umbilical humana que é capaz de sustentar a 

conversão do fator X na presença do fator VIIa comprovando, assim, sua 

atividade biológica na formação do trombo.  

 

 
Figura 2: Representação esquemática dos exons (A) e da proteína (B) de TF e 
asHTF (Modificado de Signaevsky et al., 2008). 

 

Em câncer de pâncreas o asHTF parece aumentar o crescimento do 

câncer em camundongos independente da atividade procoagulante da 

molécula original (Signaevsky et al., 2008). Em outro estudo em câncer de 

 



9Introdução 
  

pâncreas foi observado que das seis linhagens celulares, cinco 

apresentaram expressão do RNAm e da proteína de asHTF e em 

fibroblastos humanos normais asHTF não foi expresso (Hobbs et al., 2007). 

Além disso, estes autores fizeram transfecção da linhagem celular MiaPaCa 

que expressava asHTF em camundongos e observaram que a expressão 

deste gene promovia o crescimento tumoral associado ao aumento da 

proliferação e da angiogenese in vivo (Hobbs et al., 2007). Em câncer de 

pulmão de células não pequenas um estudo mostrou que a expressão do 

RNAm de asHTF foi maior em pacientes com estadios mais avançados da 

doença, apontando-o como um marcador de malignidade e metástase 

(Goldin-Lang et al., 2008). 

No carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço não existem dados 

na literatura que demonstrem a expressão de G3BP2 e asHTF. Frente a 

isso, durante o desenvolvimento do meu aprimoramento (Programa de 

Aprimoramento Pessoal do Hospital das Clínicas e FMUSP/FUNDAP) 

realizamos um estudo preliminar que consistiu na validação da expressão 

desses genes pelas técnicas de PCR em tempo real para o G3BP2 e PCR 

semi-quantitativo para as isoformas de TF em um grupo de 44 pacientes 

com carcinoma epidermóide de cavidade oral. A expressão de G3BP2 

mostrou uma relação com sobrevida, onde pacientes com tumores positivos 

(expressão maior que a mediana dos tumores) apresentaram uma melhor 

sobrevida em relação aos tumores negativos (expressão igual ou abaixo que 

a mediana dos tumores). Para a expressão de asHTF foi observado uma 

maior expressão, no carcinoma epidermóide de cavidade oral em relação a 
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mucosa adjacente, porém significativamente marginal. Além disso, TF 

apresentou uma maior média de expressão nos tumores do grupo de 

pacientes pN+ em relação ao grupo pN0. 

Desta forma, nosso objetivo foi o de realizar uma análise da expressão 

gênica de G3BP2 em um maior número de pacientes com carcinoma 

epidermóide de cabeça e pescoço. Além disso, determinar a expressão dos 

RNAm de TF e sua isoforma asHTF em pacientes com carcinoma 

epidermóide de cabeça e pescoço. 

 



 Objetivos 
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2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar, prospectivamente, a utilização da expressão do RNAm de 

G3BP2 como marcador prognóstico de sobrevida para pacientes com 

câncer epidermóide de cabeça e pescoço bem como determinar a 

expressão dos RNAm de TF e sua isoforma asHTF em tumor primário e 

mucosa adjacente provenientes de pacientes com carcinoma epidermóide 

de cabeça e pescoço. 

2.2 Objetivo Específico 

• Determinar a expressão de G3BP2 em CE cavidade oral, excluindo os 

tumores de língua (que daqui para frente será chamado simplesmente 

de CE de cavidade oral) por PCR em tempo real. 

• Verificar se no câncer de língua e de laringe, a expressão de G3BP2 

apresenta o mesmo perfil do observado em cavidade oral; 

• Analisar a expressão dos RNAm de TF e sua isoforma asHTF, 

utilizando o ensaio de PCR em tempo real, em fragmentos de tumor 

primário e mucosa adjacente de pacientes com CE de cabeça e 

pescoço;  

• Correlacionar os dados obtidos da expressão do RNAm das isoformas 

de TF e de G3BP2 com as características clínico-patológicas; 

• Verificar se o perfil de expressão da proteína de TF e asHTF em 

tumores de cavidade oral corresponde ao encontrado pela análise do 

RNAm. 
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3.1. Casuística 

Amostras de tumor primário e mucosa adjacente foram obtidas de 

pacientes com carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço submetidos a 

ressecção cirúrgica, indicada independente deste trabalho, no Serviço de 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Heliópolis em São Paulo. As 

amostras foram coletadas e imediatamente congeladas em nitrogênio líquido 

e encaminhadas ao Laboratório de Oncologia Experimental da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo.  

Todos os procedimentos foram realizados após a aprovação da 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da 

Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e também do Hospital Heliópolis. Todos os 

pacientes foram informados e esclarecidos dos objetivos deste trabalho e 

estando em concordância, assinaram o consentimento informado 

previamente à coleta.  

Nossa casuística é formada por 148 pacientes com carcinoma 

epidermóide, sendo 70 com carcinoma epidermoide de cavidade oral, 35 de 

língua e 43 de laringe. As características clinico-patologicamente avaliadas 

estão mostradas na Tabela 1. 

Na casuística predomina o sexo masculino com 129 indivíduos e 19 do 

sexo feminino, todos com idades entre 34 e 87 anos. O seguimento mediano 

foi de 17,9 meses, sendo que durante o último seguimento realizado em 

julho de 2007 constatou-se 83 pacientes vivos. O sítio primário mais 

freqüente em carcinoma oral foi o soalho, encontrado em 40 pacientes; em 
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câncer de língua foi a borda da língua presente em 25 pacientes e no 

carcinoma de laringe a prega vocal foi o sítio mais freqüente encontrado em 

21 pacientes. Os parâmetros para a determinação do grau de tabagismo e 

de etilismo para os pacientes com CE de cabeça e pescoço foram realizados 

pelo Hospital Heliópolis. Vinte pacientes apresentaram grau 0+1 para o 

tabagismo e 105 pacientes faziam uso de bebida alcoólica em grau 2+3+4 (o 

grau 0 representa a ausência do uso de tabaco ou da ingestão de bebida 

alcoólica, do grau 1 ao 4 representa o pouco uso até o uso intenso de tabaco 

ou da ingestão de bebida alcoólica). Todos os tumores foram classificados 

de acordo com os critérios estabelecidos na 5ª edição da Classificação de 

TNM de tumores malignos do UICC (União internacional contra o câncer).  

 O estadiamento T para os tumores de cavidade oral (incluindo língua) 

foi considerado como T1 aqueles tumores menores que 2 cm, T2 entre 2,01-

4,0 cm, T3 maiores que 4 cm, T4a aqueles que acometem outro sítio 

anatômico adjacente e T4b aqueles que acometem sítio extrínseco, ossos, 

entre outros. Em relação ao linfonodos os caracterizados como pN0 são os 

sem comprometimento, pN1 são os que apresentam um único linfonodo 

comprometido com tamanho menores ou iguais a 3 cm, pN2a apresenta 

acometimento linfonodal único ipsilateral de 3,01-6,0 cm, pN2b apresenta 

múltiplos linfonodos ipsilateral, todos bilateral menores que 6 cm, pN2c 

apresenta linfonodo bilateral ou contra lateral menor ou igual a 6,0 cm e pN3 

acometimento linfonodal maior que 6,0 cm (Manual de condutas do serviço 

de oncologia INRAD, 2003). 
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Nos tumores de laringe, foi considerado como T1 os tumores limitados 

a um subsítio, com mobilidade das cordas vocais normal, como T2 aqueles 

que se estendem a outro subsítio ou altera a mobilidade das cordas vocais, 

como T3 aqueles tumores que fixam as cordas vocais com extensão para 

espaço paraglótico e erosão limitada na cartilagem tireóide; como T4a os 

tumores com extensão para outro sítio adjacente e como T4b aqueles com 

invasão para o espaço intraparavertebral, envolvendo carótida ou 

mediastino. Em relação ao comprometimento linfonodal, os tumores foram 

classificados como pN0 quando não havia comprometimento, pN1 quando 

apresentavam um único linfonodo comprometido com tamanho menores ou 

iguais a 3,0 cm, pN2a com acometimento linfonodal único ipsilateral menor 

que 6,0 cm, pN2b com múltiplos linfonodos com tamanhos menores que 6,0 

cm, pN2c com linfonodos acometidos bilateralmente ou contralateral menor 

que 6,0 cm e pN3 acometimento linfonodal maior que 6,0 cm (Manual de 

condutas do serviço de oncologia INRAD, 2003). 
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Tabela 1: Características clínicas e patológicas dos 148 pacientes com carcinoma 
epidermóide de cabeça e pescoço. 

 Número de pacientes 
Masculino 129 Gênero Feminino 19 

Idade Mediana  55 anos (34 - 87 anos) 
Seguimento Mediano  17,9 meses (0,2-67,7 meses)

Vivo 82 
Morto 65 Condição atual

Perda de seguimento 1 
Área retromolar 8 

Gengivas 12 
Outros 10 

Cavidade 
Oral 

Soalho 40 
Borda de língua 23 
Ventre de língua 2 Língua 

Língua 10 
Prega vocal 21 

Epiglote 4 
Glote 6 

Outros 8 

Sítio 
Primário 

 

Laringe 

Supraglote 4 
Grau 0 +1 23 Tabagismo Grau 2 + 3 +4 125 
Grau 0 +1 44 

Características 
clínicas 

Etilismo Grau 2 + 3 +4 104 
Comprometido 76 Linfonodo Não comprometido 72 

T1+T2 48 
T3+T4 99 Tamanho 

tumoral Não Determinado (ND) 1 
CE I 65 

CE II +CE III 81 

Características 
Patológicas 

Diferenciação 
celular ND 2 

O grau 1, 2, 3 e 4 referem-se a quantidade de uso do tabaco e de bebida alcoólica. 
O TNM adotado foi de acordo com os critérios estabelecidos na 5ª edição da 
Classificação de TNM de tumores malignos do UICC (União internacional contra o 
câncer) e o último seguimento realizado em julho de 2007. 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Extração do RNA total  

 

O RNA total foi extraído utilizando o reagente TRIzol® (Invitrogen Life 

Technologies) conforme o protocolo do fabricante que é uma modificação do 

sugerido por Chomczynski e Sacchi (1987). Aproximadamente 100 mg do 

tecido congelado em nitrogênio foi colocado no aparelho termovac (Telcolab 

Corporation) e pulverizado. 

Na capela, em um microtubo de 2ml foi adicionado o tecido pulverizado 

em 1,0ml de TRIzol® e homogeneizado vigorosamente. As amostras foram 

incubadas em temperatura ambiente por 10 minutos a fim de lisar à 

membrana celular e foi adicionado 200µl de clorofórmio e submetemos à 

agitação em vortex por 30 segundos seguido de uma centrifugação de 10 

minutos a 12.000g e temperatura de 4°C.  

Nesta etapa as amostras continham três fases, com ajuda de uma 

micropipeta a fase aquosa foi retirada (aproximadamente 600µl) e 

transferida a um segundo microtubo. A este tubo foi adicionado 600µl de 

fenol pH 4-5 e clorofórmio com álcool isoamílico numa proporção de 49 

partes para 1, respectivamente. As amostras foram submetidas a uma 

agitação em vortex por 30 segundos seguido de uma incubação por 10 

minutos no gelo e uma nova centrifugação de 10 minutos a 12.000g e 

temperatura de 4°C. Aproximadamente 500µl da fase aquosa foram 

transferidos para um novo microtubo e foram adicionados 500µl de álcool 

isopropílico para a precipitação do ácido nucléico (RNA). Após 

 



19Casuística e Métodos 
  

homogenização, o material foi incubado a uma temperatura de -20°C por 

pelo menos 16 horas. As amostras foram centrifugadas por 15 minutos a 

12.000g e temperatura de 4°C. O sobrenadante foi retirado através de uma 

única inversão, foi adicionado ao pellet 1,0ml de etanol 75% DEPC (água 

tratada com dietilpirocarbonato 0,002%) e foi homogeneizado 

delicadamente. Novamente as amostras foram centrifugadas por 15 minutos 

a 12.000g e temperatura de 4°C, o sobrenadante foi desprezado e o pellet 

secado com auxílio do vácuo. Para ressuspender foi utilizado água DEPC. 

A avaliação do rendimento da extração foi feita com uma 

quantificação no espectrofotômetro Gene-Quantpro (Amersham 

Biosciences). Para essa quantificação foi adicionado 1µl da amostra em 69µl 

de Tris-HCl (pH7,6; 10mM). A determinação da absorbância no comprimento 

de onda 260ηm refere-se a quantidade de ácido nucléico (uma densidade 

ótica equivale a 40 µg de RNA por ml) e o 280ηm que se refere a quantia de 

proteína. O quociente entre 260/280ηm deve estar entre 1,78 e 2,0, para ser 

considerado com pureza adequada. 

Avaliação da qualidade do material extraído foi feita em gel de 

agarose. Para isso foi usado 1% de agarose em MOPS 1X (2M MOPS, 0,5M 

de acetato de sódio e 0,1M de EDTA pH 7,0) e 5,1% de formaldeído. As 

amostras foram preparadas contendo tampão para RNA (53% formamida, 

6%, formaldeído, 7% glicerol, 6% azul de bromofenol e 10% de MOPS 10X), 

1 µg/mL de gel de brometo de etídio e 0,5µg de RNA extraído. As amostras 

foram incubadas no banho-maria a 65°C por 15 minutos, em seguida 

colocadas no gelo por 2 minutos e aplicadas no gel. A corrida da eletroforese 
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foi realizada em tampão MOPS 1X e a voltagem constante de 50 Volts em 

temperatura ambiente. Foi considerado de boa qualidade quando a banda 

28S se mostrou duas vezes mais intensa que a banda 18S e ausência de 

arraste na amostra como mostra a Figura 3. 

 

 
 1 3 4 5 6 72

28S
18S

1 3 4 5 6 72

28S
18S

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Extração de RNA total. O RNA de cada amostra foi submetido a 
eletroforese em gel de agarose 1,0%. 1-7: Representação das amostras, onde a 
banda referente ao RNA ribossômico 28S mostrou-se aproximadamente duas 
vezes mais intensa que a banda do RNA ribossômico 18S caracterizando, assim, 
um RNA total de boa qualidade. 

 

3.2.2. Preparação e verificação do cDNA 

 

Em um microtubo de 1,5ml foi colocado 5µg de RNA e diluído em água 

MiliQ até um volume de 11µl. Após adição de 0,01µg/µl de randon 

hexâmero, o material foi incubado em banho-seco por 7 minutos a 65°C e 

mais uma incubação em gelo por 2 minutos. Foram adicionados 50mM de 

Tris-HCl (pH8,3), 75mM de KCl, 3mM de MgCl2, 0,5mM de dNTP, 10U/µl de 

SuperScriptTM III Reverse Transcriptase (Invitrogen) e 5mM de DTT em um 

volume final de 20µl. 
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As amostras foram incubadas em banho-seco por uma hora a 50ºC, 

seguido de incubação por 15 minutos a uma temperatura de 70ºC para a 

inativação da enzima.  As amostras foram diluídas para uma concentração 

final de aproximadamente 25ηg/µl em água MiliQ e armazenadas a uma 

temperatura de –20ºC. 

Para verificar se a reação de cDNA foi realizada, uma PCR (Polimerase 

Chain Reaction) para um gene normalizador (no caso a β-actina) foi feita. O 

ensaio foi realizado a partir de 150ηM do oligonucleotídeos senso e anti-

senso (Tabela 2), 200ηM de dNTP, 5mM de MgCl2, 20mM de Tris-HCl 

(pH8,4), 50mM de KCl, 1U de Platinum® Taq DNA Polymerase (Invitrogen) e 

25ηg do cDNA em um volume final de 20µl. As amostras foram amplificadas 

com uma desnaturação inicial de 95ºC por 5 minutos, 25 ciclos de 

desnaturação a 95°C por um minuto, hibridização a 60°C por um minuto e 

extensão a 72°C por um minuto, e uma extensão final a 72°C por 10 

minutos. 

Os oligonucleotídeos usados foram desenhados com o auxílio do 

programa Primer3 Input (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-

bin/primer3/primer3_www.cgi).  A sequência genômica usada foi a 

NM_001101 (NCBI) e os oligonucleotídeos desenhados encontram-se entre 

o exon 3 e exon 4 e amplificam um produto de 188 pares de base (pb). 

 
Tabela 2: Oligonucleotídeos usados no ensaio de PCR da β-actina. 

oligonucleotídeos Sequência Tamanho do 
produto 

Senso 5’-AGAAAATCTGGCACCACACC-3’ 
Anti-senso 5’-AGAGGCGTACAGGGATAGCA-3’ 188 pares de bases
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 O produto total desta reação de PCR foi aplicado num gel de agarose 

com 2µl do tampão para DNA (xileno cianol 10X). Este gel continha 1,5% 

de agarose e tampão TBE 1X (Tris-base 0,08 %, ácido bórico 0,55 % e 

EDTA 0,1 M, pH 8,0) e solução de Brometo de Etídio (50ηg/ml). Foi usado 

também 2µl do peso molecular de 100pb como padrão de corrida, 

somado a 1µl do tampão para DNA em um volume de 10µl. A eletroforese 

foi realizada com 60Volts e em tampão de TBE 1X. 

 

3.2.3. PCR em tempo real 

 

O método da PCR em tempo real com a utilização do fluoróforo 

SYBR® Green foi usado para determinar a expressão dos genes G3BP2, TF 

e asHTF. Essa metodologia baseia-se na intercalação do SYBR® Green na 

dupla fita de DNA e no monitoramento da fluorescência emitida em cada 

ciclo da amplificação. Entretanto, o fluoróforo pode ligar-se a qualquer dupla 

fita formada durante a reação incluindo dímeros de oligonucleotídeos (Ririe 

et al., 1997). Portanto, a especificidade da reação é verificada através de 

uma curva de desnaturação que eleva a temperatura até que ocorra a 

desnaturação completa do produto da PCR, onde um único pico de 

fluorescência é indicativo de uma reação específica.   

Nas reações foi usado 20mM de Tris-HCl (pH8,4), 50mM de KCl, 

200µM de dNTP; 5% de DMSO (Dimetil sulfoxide); 100ηM dos 

oligonucleotídeos senso e anti-senso para G3BP2 e 200ηM para TF e 

asHTF (Tabela 3); 1,5mM de MgCl2; 1,5x de SYBR Green; 1,5U de 
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Platinum® Taq DNA Polymerase (Invitrogen) e 50ηg do cDNA em um volume 

final de 20µl. As amostras foram amplificadas com uma desnaturação inicial 

de 95ºC por 5 minutos, 40 ciclos de desnaturação a 95°C por 15 segundos, 

hibridização a 60°C por um minuto, extensão a 72°C por um minuto. A curva 

de desnaturação foi realizada variando a temperatura no intervalo de 72ºC a 

99ºC, sendo 1ºC por etapa. 

 
 
Tabela 3: Oligonucleotídeos usados no ensaio de PCR em tempo real. 

Oligonucleotídeos Sequência Tamanho do 
produto 

Senso 5’-CTTTCTCCTGGGCTTCAGTG-3’ 
G3BP2 Anti-senso 5’-TAGGAGGAAAACCAGGTCGT-3’ 186 pb 

Senso 5’-CCGAACAGTTAACCGGAAGA-3’ TF Anti-senso 5’- CCCACTCCTGCCTTTCTACA-3’ 168 pb 

Senso 5’-GGAAAGAAATATTCTACATCATTGGA-3’ 
asHTF Anti-senso 5’- CCCACTCCTGCCTTTCTACA-3’ 103 pb 

 
 

Para o gene G3BP2 os oligonucleotídeos amplificaram um produto de 

186pb estando entre o exon 8 e exon 9 da sequência genômica NM_012297. 

Para diferenciar as duas isoformas do gene TF foi desenhado dois pares 

oligonucleotídeos partindo da sequência genômica NM_001993. O primeiro 

par, correspondente a isoforma asHTF, o oligonucleotídeo senso estava 

entre o exon 4 e o exon 6 e o anti-senso em outra região do exon 6. O 

segundo par de oligonucleotídeos, correspondente ao TF, tem 

oligonucleotídeo senso no exon 5 e o oligonucleotídeo anti-senso no exon 6.  

Os ensaios foram realizados em duplicata e foi aceito uma variação entre 

a duplicata menor que 1,0 no seu Ct (ciclo do Threshold), de acordo com as 

instruções do fabricante do aparelho Rotor-Gene RG3000 (Corbett 
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Research). A expressão de cada RNAm foi normalizada em relação a média 

da expressão dos genes sugeridos como os mais estáveis pelo Genorm. 

Além disso, em todos os ensaios havia uma mesma amostra chamada de 

amostra referência e um controle negativo no qual não continha cDNA. 

O resultado da PCR em tempo real foi analisada com auxilio do programa 

Rotor-Gene 6 versão 6.0 (Corbett Research). Os resultados obtidos foram 

normalizados através do modelo matemático 2-∆∆CT,onde ∆∆CT = ∆CT 

(amostra)- ∆CT (amostra referência); ∆CT = Média do gene alvo – Média dos 

genes normalizadores. 

 

3.2.4. Seleção dos genes Normalizadores 

 

Quando o PCR em tempo real é analisado, muitos parâmetros 

precisam ser controlados para obter valores de expressão relativa fidedigno. 

Isto inclui as variações na quantidade inicial da amostra, integridade do 

RNA, eficiência da síntese de cDNA e diferenças na atividade transcricional 

global de cada tecido ou célula analisada. Além disso, a seleção de um gene 

que possa ser usado como controle interno para a normalização da 

expressão é de suma importância. Para esse gene ser validado como gene 

de controle interno, sua expressão não deve variar em tecidos ou células. 

Infelizmente, até o presente momento nenhum gene foi encontrado com esta 

característica e muitos pesquisadores questionam se esse tal gene 

realmente existe (Andersen et al., 2004). Alguns grupos buscam formas de 
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minimizar esse problema determinando grupos de genes mais estáveis entre 

eles que possam caracterizar um controle interno.  

 A determinação dos genes normalizadores mais estáveis foi realizado 

através do método estabelecido por Vandesompele et al. (2002) chamado 

Genorm. Este método baseia-se nos valores M de cada gene. Esse valor M 

é a média da variação pareada de um determinado gene em relação a todos 

os outros genes. Foram escolhidos onze genes como possíveis candidatos a 

genes normalizadores de acordo com a literatura (Tabela 4).  

 
Tabela 4: Oligonucleotídeos usados no ensaio de PCR em tempo real para a 
escolha dos normalizadores. 

Oligonucleotídeos Sequência 
Tamanho 

do 
produto 

Referência 
bibliográfica

Senso 5’-AGAAAATCTGGCACCACACC-3 
β-actina Anti-senso 5’-AGAGGCGTACAGGGATAGCA-3’ 188pb 

Laboratório 
de 

oncologia 
Senso 5’-ATGAGTATGCCTGCCGTGTGA-3’ 

B2M Anti-senso 5’-GGCATCTTCAAACCTCCATG-3’ 101pb 
Pombo-

Suarez et 
al., 2008 

Senso 5’-CCTGGTTTCATTGGCAATCT-3’ GUSB Anti-senso 5’-GGTTGGAGAGCTCATTTGGA-3’ 160pb Paik et al., 
2004 

Senso 5’-ACCAAGGAGCTTGAACATGC-3’ 
HMBS Anti-senso 5’-GAAAGACAACAGCATCATGAG-3’ 145pb 

Steckelbroe
ck et al., 

2002 
Senso 5’-GCCAGACTTTGTTGGATTTG-3’ HPRT1 Anti-senso 5’-CTCTCATCTTAGGCTTTGTATTTTG-3’ 141pb Erovic et al., 

2003 
Senso 5’-CCCACCGTGTTCTTCGACAT-3’ PPIA Anti-senso 5’-CCAGTGCTCAGAGCACGAAA-3’ 116pb Murphy et 

al., 2003 
Senso 5’-CCATCAGCACCACAGCCTTC-3’ RPLP0 Anti-senso 5’-GGCGACCTGGAAGTCCAACT-3’ 149pb Paik et al., 

2004 
Senso 5’-TGCACAGGAGCCAAGAGTGAA-3’ TBP Anti-senso 5’-CACATCACAGCTCCCCACCA-3’ 132pb Girault et 

al., 2003 
Senso 5’-CGCCGCTAGAGGTGAAATTC-3’ 18S Anti-senso 5’-TTGGCAAATGCTTTCGCTC-3’ 65pb  

Senso 5’-GCAGACCCCTTCAAGTTCTAGTCA-3’TUBA6 Anti-senso 5’-GTAGAGCTCCCAGCAGGCATT-3’ 95pb Andersen et 
al., 2004 

Senso 5’-GCACCGTTATTTTGTTTACGC-3’ TFRC Anti-senso 5’-TGATCGTGTCATGAGAGTGGA-3’ 150pb Paik et al., 
2004 

 

A β-actina é uma proteína altamente conservada que está envolvida 

na motilidade celular, estrutura, integridade e é o componente mais 
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importante do aparato contrátil, porém não participa da contração muscular. 

A B2M, Beta-2-microglobulina, é uma proteína encontrada em fortemente 

associada a cadeia do Complexo maior de Histocompatibilidade (MHC) de 

classe I. Esta proteína está presente na superfície de quase todas as células 

nucleadas. O GUSB, beta-glucuronidase, é uma proteína hidrolase 

lisossomal envolvida no passo da degradação das glicosaminoglicanas 

contendo acido glucironico. HMBS, Hidroximetilbilano sintase, é a terceira 

enzima da via da biosíntese do grupo heme e cataliza toda a condensação 

de quatro moléculas de porfobilinogenio na forma linear do 

hidroximetilbilano. HPRT1 catalisa a conversão dos hipoxantina a inosina 

monofosfatado e da guanina para guanosina monofosfato via transferência 

do grupo 5-fosforibosil para 5-fosforibosil 1-pirofosfato. PPIA, Pepitidil-prolil 

isomerase A, cataliza a isomerização cis-trans de peptídeos entre prolinas 

em oligopeptídeos e acelera a dobradura das proteínas. RPLP0, proteína 

ribossomal grande P0, compõe a subunidade 60S do ribossomo e apresenta 

propriedades ácidas ao contrário da maioria das outras proteínas 

ribossomais. TBP, proteína ligada à região TATA, pode participar na 

transcrição basal, servir como coativador, funcionar como promotor de 

reconhecimento ou modificar os fatores de transcrição gerais (GTFs) para 

facilitar a montagem complexa e iniciar a transcrição. 18S, é a sequência 

que codifica o RNA ribossomal que está presente como unidades de 

repetição rDNA na região p12 dos cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22, 

designados RNR1 até RNR5. Cada unidade de repetição rDNA consiste de 

números variados de genes 5.8S, 18S e 28S. TUBA6, alfa tubulina 1c. As 
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tubulinas são os maiores componentes dos microtubulos. Heterodímero de 

alfa e beta tubulina é uma subunidade estrutural dos microtubulos. TFRC, 

receptor de transferrina, participa no transporte de ferro para a célula 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene).  

Nas reações de PCR em tempo real foi usado 20mM de Tris-HCl 

(pH8,4), 50mM de KCl, 200µM de dNTP; 5% de DMSO (Dimetil sulfoxide); 

de 100 a 200ηM dos oligonucleotídeos senso e anti-senso para cada gene; 

1,5 a 2,5mM de MgCl2 (Tabela 4); 1,5x de SYBR Green; 1,5U de Platinum® 

Taq DNA Polymerase (Invitrogen) e 0,5 a 50ηg do cDNA em um volume final 

de 20µl. As amostras foram amplificadas com uma desnaturação inicial de 

95ºC por 5 minutos, 40 ciclos de desnaturação a 95°C por 15 segundos, 

hibridização com temperatura e tempo variado de acordo com cada gene 

(Tabela 5), extensão a 72°C por 30 segundos. A curva de desnaturação foi 

realizada variando a temperatura no intervalo de 72ºC a 99ºC, sendo 1ºC por 

etapa. 
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Tabela 5: Temperaturas da PCR em tempo real, concentração dos 
oligonucleotídeos e concentração de MgCl2 padronizados para os candidatos a 
genes normalizadores 

Genes Temperatura de 
anelamento 

[ ] oligonucleotídeos [ ] MgCl2

β-actina 60°C 60 segundos 100ηM 1,5mM 
B2M 56°C 30 segundos 100ηM 2,5mM 

GUSB 60°C 60 segundos 200ηM 2,0mM 
HMBS 60°C 60 segundos 200ηM 2,0mM 
HPRT1 60°C 60 segundos 200ηM 2,0mM 
PPIA 65°C 60 segundos 200ηM 2,0mM 

RPLP0 60°C 60 segundos 200ηM 2,0mM 
TBP 60°C 60 segundos 200ηM 1,5mM 
18S 55°C 40segundos 200ηM 2,0mM 

TUBA6 60°C 60 segundos 200ηM 1,5mM 
TFRC 60°C 60 segundos 200ηM 2,0mM 

 

Na realização do Genorm foram selecionadas vinte amostras 

aleatórias em cada sítio para a escolha dos genes mais estáveis. Na 

cavidade oral (excluindo os tumores de língua) os genes escolhidos como 

mais estáveis foram RPLP0, HPRT1, HMBS, TBP, PPIA, 18S (Figura 4A). 

Na língua os escolhidos foram HMBS, TBP, HPRT1, PPIA, RPLP0, GUS 

(Figura 4B). Na laringe os mais estáveis foram HMBS, TBP, PPIA, HPRT1, 

β-actina, 18S (Figura 4C). 
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Figura 4: Gráficos calculados pelo programa Genorm para os genes mais 
estáveis. No gráfico A estão os genes mais estáveis para a cavidade oral 
(excluindo língua), No gráfico B estão os genes mais estáveis para a língua e no 
gráfico C os genes mais estáveis para os tumores de laringe. Na cavidade oral 
(excluindo os tumores de língua) os genes escolhidos como mais estáveis foram 
RPLP0, HPRT1, HMBS. Na língua os escolhidos foram HMBS, TBP, HPRT1. Na 
laringe os mais estáveis foram HMBS, TBP, PPIA, HPRT1. 
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3.2.5. Extratos Protéicos  
 

Os tumores primários foram pulverizados em 1 ml de Tampão de Lise 

(Triton X-100 1%, NaCl 150 mM, Tris 50 mM pH 7.4) com auxilio do aparelho 

Polytron, contendo 1% do Protease Inhibitor Cocktail (SIGMA) e 

orthovanadato de sódio (NaVO3). O lisado foi então incubado por 15 minutos 

a 4ºC. As amostras foram centrifugadas a 13000 rpm por 15 minutos a 4ºC e 

o sobrenadante formado foi transferido para um novo microtubo. Os extratos 

foram mantidos a temperatura de –20ºC. 

 

3.2.6. Dosagem Protéica 
 

A concentração protéica dos extratos foi determinada com Kit de 

Ensaio de Proteína BCA (Bio Agency) que é um método de Lowry 

Modificado. Com uma coloração inicial esverdeada, o reagente BCA muda 

de cor devido a redução do cobre (Cu2+→Cu1+) na presença de proteínas em 

meio alcalino, passando a apresentar uma coloração púrpura resultante da 

interação de duas moléculas do reagente BCA (ácido bicincôninico) com um 

íon de cobre (Cu1+). Este complexo solúvel em água exibe uma alta 

absorbância à 562nm com resultados aproximadamente lineares, permitindo 

a quantificação de proteínas na faixa de 20 - 2.000µg/ml quando medidas 

em um espectrofotômetro ou leitor de placas.  

Em uma placa de 96 poços, foi realizado uma curva padrão de BSA (0 

– 5mg), também foram colocados 4 µl de cada amostra a ser quantificada, 

em triplicata, juntamente com 70 µl dos reagentes A e B na proporção de 
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50:1. A placa foi incubada por 30 minutos a temperatura de 37ºC. A 

absorbância foi medida no comprimento de onda de 595 nm (Bio Rad Model 

550, Microplate reader) e a quantidade de proteína que cada amostra 

continha foi determinada através da comparação com a absorbância da 

curva padrão de BSA. 

 

3.2.7. Western Blotting 

 

 Trinta µg de cada amostra foi separada por eletroforese em gel 12% de 

poliacrilamida-SDS em condições não redutoras. O gel de corrida foi preparado 

com Tris 0,375M pH 8.8, SDS 0.1%, Acrilamida 12%, persulfato de amônio 

(APS) 0.03% e N,N,N,N tetra metiletilenodiamina (TEMED, Sigma). Além disso, 

o gel de empilhamento foi preparado com Tris 0,125M pH 6.8, SDS 0,1%, 

Acrilamida 4%, APS 0,045% e TEMED. Os extratos protéicos foram diluídos em 

tampão de amostra não redutor (Tris-HCL 240 mM pH 6.8, SDS 0,8%, glicerol 

40% e azul de bromofenol 0,02%), incubados a 100°C por 5 minutos e 

aplicados imediatamente no gel de poliacrilamida-SDS. A eletroforese foi feita 

em tampão Tris 25mM, Glicina 0,19 M pH 8.3, SDS 0,1% à temperatura 

ambiente e sob uma voltagem constante de 60V. 

Os extratos protéicos separados em gel 12% de poliacrilamida-SDS 

foram eletroforeticamente transferidos para membrana de PVDF (Hydrophobic 

Polyvinylidene Difloride, Amersham). A membrana foi ativada em metanol 

seguido de uma rápida passada em água. O aparato foi montado para a 

transferir as proteínas que estão no gel para a membrana e a transferência foi 
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realizada em tampão Tris 25 mM, Glicina 192 mM e Metanol 20% por 1 hora a 

100V a 4ºC. 

Após a transferência a membrana foi ativada novamente em metanol. 

Em seguida, membrana foi incubada em tampão de leite desnatado 5% em 

PBS por pelo menos 1 hora a temperatura ambiente sob agitação a fim de 

bloquear as possíveis ligações não específicas. Depois a membrana foi 

incubada overnight a 4ºC com o anticorpo primário específico para o TF 

humano (American Diagnostic Inc.)  diluído 1:1000 ou a β-actina (SIGMA) 

diluído 1:2000. 

A membrana foi lavada com PBS/leite desnatado 5% por 3 vezes 

durante 20 minutos. Em seguida, foi incubada com anticorpo secundário 

anti-IgG de camundongo conjugado a peroxidase (HRP – Horseradish 

Peroxidase Conjugate, KPL – Kirkegard & Perry Laboratories, Maryland, 

USA) 1:1000 diluído em PBS/leite desnatado 5% por 1 hora a temperatura 

ambiente, o qual foi visualizado pelo sistema de detecção ECL (Amershan 

Pharmacia Biotech) como descrito pelo fabricante. 

 
 
3.2.8. Análise estatística 

 

Os valores de expressão dos marcadores analisados, normalizados 

em relação ao gene da β-actina e amostra referência, foram submetidos a 

análise estatística com auxílio do programa SPSS versão 15.0. Nas 

comparações entre o tecido tumoral e a mucosa adjacente foi utilizado o 

teste pareado de Wilcoxon. Para comparação da expressão dos marcadores 
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biológicos em relação aos dados clínico-patológicos utilizamos o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney ou o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. 

As curvas de sobrevida foram determinadas pelo método de Kaplan-Meier e 

foram comparadas pelo teste de Log-Rank. Os fatores que apresentarem 

significância estatística pela análise univariada foram também analisados 

pela análise multivariada de Cox. Foram considerados indicativos de 

significância estatística os valores de p<0,05. 
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4.1. Expressão de G3BP2, TF e asHTF em CE de cavidade 

oral. 

 

Inicialmente comparamos a expressão relativa dos genes alvo no 

tumor com a expressão relativa na mucosa adjacente. Desta forma, foi 

possível observar que a expressão relativa do RNAm de G3BP2 foi menor 

no tumor primário (Média: 0,13 ± 0,20 Desvio Padrão) em relação a mucosa 

adjacente (0,39 ± 0,79, n=40 e P=0,004 – Teste Pareado de Wilcoxon). Para 

o TF e asHTF não foi encontrado diferença de expressão entre o tumor 

primário (TF: 0,14 ± 0,17; asHTF: 0,12 ± 0,15) e a mucosa adjacente (TF: 

0,20 ± 0,22, n=40 e P=0,239; asHTF: 0,17 ± 0,20, n=40 e P=0,133; Figura 

5). 

 

 

 

 



36Resultados 
  

 
Figura 5: Expressão dos genes G3BP2, TF e asHTF no tumor primário e 
mucosa adjacente em carcinoma epidermoide de cavidade oral. Os genes 
G3BP2, TF asHTF foram estudados em 40 pacientes com carcinoma epidermóide 
de cavidade oral. Caixas: 25%, 50%, 75%; barras: 10% e 90%; º: representa 
valores de 1,5 a –3x do quartil superior; *: representa valores acima de 3x do quartil 
superior. Houve uma diminuição na expressão do RNAm de G3BP2 no tecido 
tumoral (P=0,004 – teste de Wilcoxon pareado). Para o RNAm de TF e asHTF não 
encontramos diferenças significativas (P=0,239 e P=0,133, respectivamente). 

 
 

Em seguida foram analisados os valores de expressão relativa do 

tumor primário com os dados clínicos. Em relação à idade dos pacientes, a 

mediana calculada para o grupo de CE de cavidade oral que foi de 52 anos. 

Os pacientes que apresentaram idade acima da mediana do grupo foi 

novamente subdividido pela mediana, onde neste caso foi de 60 anos. O 

mesmo aconteceu para os pacientes que apresentaram idade menor que 52, 

eles foram novamente subdivididos pela mediana que nesta situação foi de 

46 anos. Assim foi formando quatro grupos (menores que 46 anos, entre 46 

e 52 anos, entre 52 e 60 anos e maiores que 60 anos). Não foi encontrada 

nenhuma diferença estatística para os três genes em relação à idade 
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mediana (G3BP2: P=0,239; TF: P=0,665; asHTF: P=0,820 – Teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis; Tabela 6).  Além disso, esses pacientes 

também foram divididos pela idade que geralmente é diagnosticado este tipo 

de câncer, aos 60 anos. Assim, não foi observada nenhuma diferença 

estatística quando foi comparado os pacientes com idade superior a 60 anos 

em relação aos de idade inferior de 60 anos para os três genes estudados 

(G3BP2: P=0,538; TF: P=0,180; asHTF: P=0,374 – Teste não paramétrico 

de Mann-Whitney; Tabela 6). 

 Em relação aos demais dados clínicos, não foram encontrados 

diferenças significativas para os três genes quando levado em consideração 

o sexo, o grau de tabagismo e o grau de etilismo (G3BP2: P=0,973, 

P=0,859, P=0,962; TF: P=0,821, P=0,342, P=0,124; asHTF: P=0,750, 

P=0,425, P=0,151, respectivamente – teste de não paramétrico de Mann-

Whitney; Tabela 6).  
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Tabela 6: Expressão dos genes G3BP2, TF e asHTF em fragmentos de tumor 
primário de pacientes com carcinoma epidermóide de cavidade oral (excluindo 
língua): em relação as características clinicas. 

Variáveis (n) Expressão 
de G3BP2 P Expressão 

de TF P Expressão 
de asHTF P 

Idade Mediana*       
 >60 anos (16) 0,17±0,20 0,09±0,11 0,11±0,13 
Entre 52 e 60 anos (18) 0,18±0,29 0,14±0,18 0,14±0,19 
Entre 46 e 52 anos (18) 0,18±0,36 0,82±2,89 0,48±1,59 
 ≤46anos (16) 0,11±0,15

0,239

0,13±0,14 

0,665 

0,11±0,12 

0,820

Idade*       
 >60anos (16) 0,17±0,28 0,09±0,11 0,11±0,13 
 ≤60anos (52) 0,16±0,20 0,538 0,37±1,71 0,180 0,25±0,94 0,374

Sexo**       
 Feminino (11) 0,11±0,10 0,11±0,12 0,11±0,12 
 Masculino (57) 0,17±0,28 0,973 0,35±1,63 0,821 0,24±0,90 0,750

Tabagismo*       
  Grau 0+1 (15) 0,22±0,41 0,90±3,17 0,54±1,74 
  Grau 2+3+4 (53) 0,14±0,20 0,859 0,14±0,17 0,342 0,12±0,16 0,425

Etilismo*       
  Grau 0+1 (20) 0,21±0,37 0,70±2,75 0,42±1,51 
  Grau 2+3+4 (48) 0,14±0,20 0,962 0,14±0,17 0,124 0,13±0,16 0,151

*P = significância atingida pela análise do Teste não paramétrico de Kruskal-
Wallis.**P = significância atingida pela análise do Teste não paramétrico de Mann-
Whitney. 

 

Os valores de expressão relativa do tumor primário também foram 

comparados aos dados patológicos e não foram encontradas diferenças 

significativas para o gene G3BP2 quando foi levado em consideração o 

status linfonodal, o tamanho do tumor e diferenciação celular (P=0,640; 

P=0,296; P=0,138, respectivamente; Tabela 7). Já para o gene TF, foi 

observado uma tendência no aumento da expressão no grupo de tumores 

primário provenientes de pacientes pN+ (0,49 ± 2,04, n=36) em relação ao 

grupo pN0 (0,10 ± 0,18, n=32 e P=0,003 – teste não paramétrico de Mann-

Whitney). Em relação ao grau histológico foi observada uma tendência de 

maior expressão de TF nos tumores moderado/pouco diferenciados (CE 

II+III: 0,53 ± 2,13, n=33, P=0,073 - teste de não paramétrico de Mann-
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Whitney) quando comparados aos bem diferenciados (CE I: 0,10 ± 0,14, 

n=34), mas sem diferença estatística. Porém, não foram encontradas 

diferenças significativas entre tumores menores (pT1+pT2) comparados 

àqueles com tamanhos maiores (pT3+pT4; P=0,413; Tabela 7). Em relação 

ao gene asHTF foi observado uma maior expressão no grupo de tumores 

primário provenientes de pacientes pN+ (0,33 ± 1,12, n=38) em relação ao 

grupo pN0 (0,08 ± 0,14, n=32 e P=0,004 – teste de não paramétrico de 

Mann-Whitney). Entretanto, quando foi levado em consideração o tamanho 

do tumor e diferenciação celular, não foram observadas diferenças 

significativas (P=0,329; P=0,136, respectivamente; Tabela 7). 

 

 
Tabela 7: Expressão dos genes G3BP2, TF e asHTF em fragmentos de tumor 
primário de pacientes com carcinoma epidermóide de cavidade oral (excluindo 
língua): em relação as características patológicas. 

Variáveis (n) Expressão 
de G3BP2 P Expressão 

de TF P Expressão 
de asHTF P 

Linfonodo       
pN0 (32) 0,11±0,12 0,10±0,18 0,08±0,14 
pN+ (36) 0,20±0,34 0,640 0,49±2,04 0,003 0,33±1,12 0,004

Tamanho Tumoral      
pT1+T2 (30) 0,22±0,35 0,50±2,25 0,31±1,23 
pT3+T4 (38) 0,12±0,16 0,296 0,15±0,19 0,413 0,14±0,18 0,329

Diferenciação Celular      
  CE I (34) 0,22±0,41 0,10±0,14 0,09±0,13 

CEII+III (33) 0,14±0,20 0,138 0,53±2,13 0,073 0,35±1,17 0,136

P = significância atingida pela análise do Teste não paramétrico de Mann-Whitney. 
pN0 = Linfonodo não comprometido, pN+ = linfonodo comprometido; CE I = 
carcinoma epidermóide bem diferenciado, CE II+III = carcinoma epidermóide 
moderado/pouco diferenciado, respectivamente. 

 

Além destas análises, foi investigado se a expressão relativa do tumor 

primário de G3BP2 estava relacionada à de TF e de sua isoforma asHTF, 

utilizando a correlação de Pearson. Foi observado uma correlação direta 
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entre a expressão de G3BP2 e a expressão de TF (r=0,678; P<0,001), assim 

como foi observado na expressão de G3BP2 e relação a expressão de 

asHTF (r=0,672; P<0,001). Entre a expressão de TF e da sua isoforma 

asHTF foi observado uma correlação direta (r=0,995; P<0,001).  

As curvas de sobrevida global e livre de doença foram realizadas 

através do método de Kaplan-Meier. A realização das curvas dos genes 

estudados foi baseada na expressão relativa tumoral, onde os tumores 

foram caracterizados como positivos (expressão maior que a mediana) ou 

negativos (expressão menor ou igual que a mediana). Não foi observada 

nenhuma diferença estatística significante quando a sobrevida global e livre 

de doença foi analisada em relação à expressão de G3BP2 (P=0,904; 

P=0,782 - respectivamente; Figura 6A e B). Foi observado que os pacientes 

com tumores positivos (+) para o gene TF apresentaram pior sobrevida 

quando comparados aos pacientes com expressão negativa (-). Porém a 

diferença estatística foi encontrada apenas na sobrevida livre de doença 

(TF+: 8,13 meses; TF-: 29,9 meses; P=0,034; Figura 6D). O mesmo perfil de 

expressão, onde pacientes (+) apresentaram pior sobrevida em relação aos 

(-) foi observado para o gene asHTF na sobrevida livre de doença (asHTF+: 

8,1 meses; asHTF-: 29,9 meses; P=0,010; Figura 6F). 
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Figura 6: Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida global e livre de doença de 
acordo com a expressão tumoral dos RNAm de G3BP2 (A, B), TF (C, D), asHTF 
(E, F). Os pacientes foram classificados em positivos (acima) ou negativos (igual ou 
abaixo) de acordo com a mediana da expressão no tumor primário dos genes 
analisados. Os pacientes com tumores TF positivos apresentaram pior sobrevida 
livre de doença (P=0,034, respectivamente – teste de Log Rank). O asHTF também 
manteve o mesmo comportamento onde os pacientes com tumores asHTF positivos 
apresentaram pior sobrevida livre de doença (P=0,010). Para o gene G3BP2 não foi 
observado nenhuma correlação da expressão gene com a sobrevida dos pacientes. 
N= nº de pacientes. 
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Não foi observadas significância estatística em relação à idade 

mediana e a sobrevida global dos pacientes (P=0,157 – Teste de Log-rank; 

Figura 7A).  Em relação à sobrevida livre de doença foi observada uma 

melhor sobrevida nos pacientes com idade entre 52 e 46 anos (Mediana não 

atingida) quando comparados com aos pacientes com idade maior que 60 

anos (9,2 meses), menor que 46 anos (13,3 meses) e entre 60 e 52 anos 

(20,6 meses; P=0,034; Figura 7B). Não foi observada nenhuma relação da 

sobrevida global e da livre de doença dos pacientes em relação ao grau de 

tabagismo (P=0,921, P=0,415 – respectivamente; Figura 7C e D), grau de 

etilismo (P=0,706, P=0,475 – respectivamente; Figura 7E e F) e sexo 

feminino ou masculino (P=0,096, P=0,086 – respectivamente; Figura 7G e 

H).  
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Figura 7: Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida global e livre de doença de 
acordo com a idade mediana (A, B), Tabagismo (C, D), Etilismo (E, F), Sexo (G, 
H). Os pacientes foram classificados como >60 anos, entre 52 e 60 anos, entre 46 e 
52 anos e ≤46 anos, ou de acordo com o grau de tabagismo: grau 0+1 e grau 
2+3+4, ou de acordo com o grau de etilismo: grau 0+1 e grau 2+3+4, ou de acordo 
com o sexo dos pacientes. Os pacientes com idade entre 52 e 46 anos melhor 
sobrevida livre de doença (P=0,034) quando comparado aos demais grupos. As 
demais características não apresentaram diferenças estatísticas. N= nº de 
pacientes. 
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Os pacientes pN0 apresentaram uma tendência de maior sobrevida 

global (pN0: 29,9 meses, pN+: 13,3 meses; P=0,053; Figura 8A), porém sem 

significância estatística e não foi observada significância estatística para a 

sobrevida livre de doença (P=0,113; Figura 8B). O tamanho tumoral não 

apresentou correlação com a sobrevida global e livre de doença desses 

pacientes (P=0,697, P=0,387 - respectivamente; Figura 8C e D). O grau 

histológico se mostrou importante apenas na sobrevida livre de doença, 

onde os tumores classificados como bem diferenciado (CE I) apresentaram 

melhor sobrevida comparados ao grupo moderado/pouco diferenciados (CE 

I: 29,5 meses, CE II+III: 9,6 meses; P=0,038; Figura 8F). 
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Figura 8: Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida global e livre de doença de 
acordo com o estadiamento linfonodal (A, B), tamanho do tumor primário (C, 
D), grau histológico (E, F). Os pacientes foram de acordo com o 
comprometimento linfonodal: em pN0 (sem) ou pN+ (com linfonodo comprometido), 
ou de acordo com o tamanho do tumor primário: os de menor tamanho (pT1+T2) ou 
maior tamanho (pT3+T4), ou de acordo com o grau de diferenciação: bem 
diferenciado (CE I) moderado/pouco diferenciado (CE II+III). O grupo de pacientes 
pN+ apresentaram pior sobrevida global (P=0,053), porém sem diferença 
estatística. Os tumores de maior tamanho não apresentaram diferença estatística 
em relação aos tumores de menores tamanhos tanto na sobrevida global do 
paciente como na livre de doença (P=0,697, P=0,387 – respectivamente). Os 
tumores classificados como moderado/pouco diferenciados apresentaram uma pior 
sobrevida livre de doença (P=0,036), porém nenhuma correlação foi observada na 
sobrevida global (P=0,570). N= nº de pacientes. 
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Na análise multivariada de COX foram incluídos todos os fatores que 

apresentaram resultado significativo na análise de Log-Rank. Assim, 

considerando a sobrevida livre de doença, os genes TF e asHTF 

apresentam significância estatística (P=0,002; P=0,002, respectivamente; 

Tabela 8) e o risco de morte foi de 0,056 para tumores com maior expressão 

de TF e de 219,48 vezes maior para tumores com maior expressão de 

asHTF. 

 
Tabela 8: Regressão de COX para a sobrevida livre de doença dos fatores: 
tamanho do tumor, grau de diferenciação celular, comprometimento ou não dos 
linfonodos, expressão de G3BP2, TF e da sua isoforma asHTF em pacientes com 
CE de cavidade oral (excluindo língua). 

95% CI para Exp (B)  Significância Exp (B) 
abaixo acima 

Idade 0,329 1,019 0,981 1,058 
Grau Histológico 0,185 0,588 0,268 1,290 
Expressão de TF 0,002 0,056 0,009 0,360 
Expressão de asHTF 0,002 219,48 7,317 6583,724 

 
  

Os resultados obtidos da expressão do RNAm para asHTF e TF foi 

confirmado pelo ensaio de Western Blotting em 17 tumores primários. Este 

ensaio mostrou que 76,4% dos casos a proteína de TF apresentou o mesmo 

padrão de expressão (tumores que apresentavam aumento da expressão do 

RNAm coincidiu com o aumento da expressão da proteína de TF) assim 

como a proteína de asHTF apresentou 58,8% de coincidência. 
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4.2. Expressão de G3BP2, TF e asHTF para CE de língua. 

A análise feita em 35 carcinomas de língua indicou expressão do 

RNAm de G3BP2 menor no tumor primário (12,36 ± 27,73) em relação à 

mucosa adjacente (38,13 ± 55,51, n=20 e P=0,014 – teste de Wilcoxon 

pareado). Assim como na cavidade oral, os genes TF e asHTF não 

apresentaram diferença estatística entre tumor primário (TF: 11,29 ± 111,44; 

asHTF: 13,50 ± 16,04) e a mucosa adjacente (TF: 20,70 ± 28,68, n=20 e P= 

0,455; asHTF: 24,77 ± 37,33, n=20 e P=0,411 – teste de Wilcoxon pareado; 

Figura 9). 

 

 
Figura 9: Comparação dos dados da expressão dos genes G3BP2, TF e asHTF 
entre tecido de tumor primário e mucosa adjacente provenientes dos 
pacientes com CE de língua. Caixas: 25%, 50%, 75%; barras: 10% e 90%; º: 
representa valores de 1,5 a –3x do quartil superior; *: representa valores acima de 
3x do quartil superior. Houve uma diminuição na expressão do RNAm de G3BP2 no 
tecido tumoral (P=0,014 – teste de Wilcoxon pareado). O RNAm de TF e asHTF 
não apresentaram diferenças significativas (P=0,455 e P=0,411, respectivamente). 

 

Em seguida foram analisados os valores de expressão relativa do 

tumor primário com os dados clínicos. Em relação à idade dos pacientes, a 
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mediana calculada para o grupo de CE de língua que foi de 54 anos. Os 

pacientes que apresentaram idade acima da mediana do grupo foi 

novamente subdividido pela mediana, onde neste caso foi de 60 anos. O 

mesmo aconteceu para os pacientes que apresentaram idade menor que 54, 

eles foram novamente subdivididos pela mediana que nesta situação foi de 

46 anos. Assim foi formando quatro grupos (menores que 46 anos, entre 46 

e 54 anos, entre 54 e 60 anos e maiores que 60 anos). Não foi encontrada 

nenhuma diferença estatística para os três genes em relação à idade 

mediana (G3BP2: P=0,317; TF: P=0,403; asHTF: P=0,515 – Teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis; Tabela 9).  Além disso, esses pacientes 

também foram divididos pela idade que geralmente é diagnosticado este tipo 

de câncer, aos 60 anos. Assim, não foi observada nenhuma diferença 

estatística quando foram comparados os pacientes com idade superior a 60 

anos em relação aos de idade inferior de 60 anos para os três genes 

estudados (G3BP2: P=0,237; TF: P=0,640; asHTF: P=0,746 – Teste não 

paramétrico de Mann-Whitney; Tabela 9). 

 Em relação aos demais dados clínicos, não foram encontrados 

diferenças significativas para os três genes quando levado em consideração 

o sexo, o grau de tabagismo e o grau de etilismo (G3BP2: P=0,172, 

P=0,429, P=0,151; TF: P=0,944, P=0,726, P=0,245; asHTF: P=0,813, 

P=0,920, P=0,353, respectivamente – teste de não paramétrico de Mann-

Whitney; Tabela 9).  

 



49Resultados 
  

Tabela 9: Expressão dos genes G3BP2, TF e asHTF em fragmentos de tumor 
primário de pacientes com CE de língua: em relação as características clinicas. 

Variáveis (n) Expressão 
de G3BP2 P Expressão 

de TF P Expressão 
de asHTF P 

Idade Mediana*      
  >60 anos (7) 6,87±14,3 7,95±7,13 0,11±0,13 
Entre 52 e 60 anos (7) 3,31±4,41 8,04±9,73 0,14±0,19 
Entre 46 e 52 anos (6) 6,59±9,13 10,31±13,83 0,48±1,59 
  ≤46anos (9) 17,03±39,79

0,317

14,71±11,55

0,403

0,11±0,12 

0,515

Idade*       
  >60anos (7) 6,87±14,33 7,95±7,14 16,25±20,24 
  ≤60anos (22) 9,82±25,84 0,237 11,55±11,55 0,640 9,94±11,52 0,746

Sexo**       
 Feminino (3) 47,12±65,54 9,98±9,57 10,65±9,82 
 Masculino (26) 4,72±8,67 0,172 10,73±10,92 0,944 11,56±14,51 0,813

Tabagismo*       
 Grau 0+1 (3) 41,99±69,48 11,80±9,92 10,01±10,4 
 Grau 2+3+4 (26) 5,31±9,01 0,429 10,51±10,88 0,726 11,63±14,47 0,920

Etilismo*       
  Grau 0+1 (10) 15,10±37,98 13,45±11,25 12,67±12,53 
  Grau 2+3+4 (19) 5,95±9,92 0,151 9,09±10,24 0,245 10,83±14,95 0,353

*P = significância atingida pela análise do Teste não paramétrico de Kruskal-
Wallis.**P = significância atingida pela análise do Teste não paramétrico de Mann-
Whitney. 

 

Os valores de expressão relativa no tumor primário também foram 

comparados com os dados patológicos e não foram encontradas diferenças 

significativas para G3BP2 em relação o status linfonodal, tamanho tumoral e 

grau histológico (P=0,112; P=0,527; P=0,914 – teste não paramétrico de 

Mann-Whitney, respectivamente; Tabela 10).  

Em relação ao tamanho tumoral e o grau histológico, a expressão de 

TF e de sua isoforma asHTF não apresentaram correlação com essas 

características (TF: P=0,121; P=0,371; asHTF: P=0,283; P=0,914 

respectivamente; Tabela 10). Entretanto, esses dois genes apresentaram 

uma correlação com o comprometimento linfonodal onde uma maior 

expressão desses genes foi observada nos pacientes com pN+ (TF: 15,20 ± 

12,61, n=13; asHTF: 16,53 ± 16,95, n=14) em relação aos pacientes pN0 

 



50Resultados 
  

(TF: 6,70 ± 8,58, n=15, P=0,033; asHTF: 6,74 ± 8,57, n=15, P=0,018 – teste 

de não paramétrico de Mann-Whitney).  

 
 
 
Tabela 10: Expressão dos genes G3BP2, TF e asHTF em fragmentos de tumor 
primário de pacientes com CE de língua: em relação as características patológicas. 

Variáveis (n) Expressão 
de G3BP2 P Expressão 

de TF P Expressão 
de asHTF P 

Linfonodo       
pN0 (15) 12,17±31,96 6,70±6,72 6,74±8,58 
pN+ (14) 5,81±7,39 0,112 15,2±12,61 0,033 16,53±16,95 0,018

Tamanho Tumoral     
   pT1+T2 (12) 13,32±34,61 14,71±12,76 13,60±13,25 
   pT3+T4 (17) 6,13±10,50 0,527 7,60±7,77 0,121 9,96±14,65 0,283

Diferenciação Celular     
   CE I (16) 9,69±30,03 12,19±11,27 10,27±10,18 

 CEII+III (13) 8,38±12,14 0,914 8,59±9,77 0,371 12,93±17,92 0,914

P = significância atingida pela análise do Teste não paramétrico de Mann-Whitney. 
pN0 = Linfonodo não comprometido, pN+ = linfonodo comprometido; CE I = 
carcinoma epidermóide bem diferenciado, CE II+III = carcinoma epidermóide 
moderado/pouco diferenciado, respectivamente.  

 

Aqui também foi investigado se a expressão relativa do tumor primário 

de G3BP2 estava relacionado com a de TF e de sua isoforma asHTF, 

utilizando a correlação de Pearson e não observamos nenhuma correlação 

entre a expressão de G3BP2 com a expressão de TF (P=0,325) assim 

como, com a expressão de asHTF (P=0,362). Entre TF e sua isoforma 

asHTF foi observado uma correlação direta (r=0,686; P<0,001).  

A realização das curvas dos genes estudados foi baseada na 

expressão relativa tumoral, conforme foi explicado no item 4.1. Não foi 

observada nenhuma diferença estatística significante quando a sobrevida 

global e livre de doença foi analisada em relação à expressão de G3BP2 

(P=0,988; P=0,555, respectivamente – Teste de Log-rank; Figura 10A e B), 
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TF (P=0,650; P=0,770, respectivamente; Figura 10C e D) e asHTF (P=0,307; 

P=0,702, respectivamente; Figura 10E e F).  

 
Figura 10: Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida global e livre de doença de 
acordo com a expressão tumoral dos RNAm de G3BP2 (A, B), TF (C, D), asHTF 
(E, F). Os pacientes foram classificados em positivos (acima) ou negativos (igual ou 
abaixo) de acordo com a mediana da expressão no tumor primário dos genes 
analisados. Nenhum dos três RNAm analisado mostrou correlação com a sobrevida 
global e livre de doença dos pacientes. N= nº de pacientes. 

 

Não foi observada nenhuma relação da sobrevida global e da livre de 

doença dos pacientes em relação a idade mediana (P=0,310; P=0,107, 

respectivamente; Figura 11A e B), ao grau de tabagismo (P=0,604, P=0,523 
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– respectivamente; Figura 11C e D), grau de etilismo (P=0,111, P=0,653 – 

respectivamente; Figura 11E e F) e sexo feminino ou masculino (P=0,188, 

P=0,740 – respectivamente; Figura 11G e H). 

 
Figura 11: Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida global e livre de doença de 
acordo com a idade mediana (A, B), Tabagismo (C, D), Etilismo (E, F), Sexo (G, 
H). Os pacientes foram classificados como >60 anos, entre 52 e 60 anos, entre 46 e 
52 anos e ≤46 anos, ou de acordo com o grau de tabagismo: grau 0+1 e grau 
2+3+4, ou de acordo com o grau de etilismo: grau 0+1 e grau 2+3+4, ou de acordo 
com o sexo dos pacientes. Todas as características não apresentaram diferenças 
estatísticas. N= nº de pacientes. 
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Não foi observada nenhuma relação da sobrevida global e da livre de 

doença dos pacientes em relação o status linfonodal (P=0,251; P=0,113, 

respectivamente; Figura 12A e B) e ao tamanho tumoral (P=0,079, P=0,418, 

respectivamente; Figura 12C e D). O grau histológico mostrou que os 

tumores classificados como CE I apresentaram uma tendência a melhor 

sobrevida comparada ao grupo CE II+III tanto na sobrevida global (CE I: não 

atingida, CE II+III: 18,77 meses; P=0,085; Figura 12E) como na livre de 

doença (CE I: 41 meses, CE II+III: 7,07 meses; P=0,064; Figura 12F), porém 

sem diferença estatística significante. 
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Figura 12: Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida global e livre de doença de 
acordo com o estadiamento linfonodal (A, B), tamanho do tumor primário (C, 
D), grau histológico (E, F). Os pacientes foram de acordo com o 
comprometimento linfonodal: em pN0 (sem) ou pN+ (com linfonodo comprometido), 
ou de acordo com o tamanho do tumor primário: os de menor tamanho (pT1+T2) ou 
maior tamanho (pT3+T4), ou de acordo com o grau de diferenciação: bem 
diferenciado (CE I) moderado/pouco diferenciado (CE II+III). Os tumores 
classificados como moderado/pouco diferenciados apresentaram uma tendência de 
pior sobrevida global (P=0,085) e livre de doença (P=0,064), porém sem diferença 
estatística significante. N= nº de pacientes. 
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4.3. Expressão de G3BP2, TF e asHTF para CE de laringe. 

Para este sítio específico foi observada uma tendência na diminuição 

da expressão de G3BP2 no tumor primário (0,52 ± 1,67) em relação à 

mucosa adjacente (0,62 ± 1,43, n=17 e P=0,079 – teste de Wilcoxon 

pareado; Figura 13), porém sem diferença estatística. Os genes TF e asHTF 

não apresentaram diferença estatística entre tumor primário (TF: 0,99 ± 1,19; 

asHTF: 1,11 ± 1,34) e a mucosa adjacente (TF: 1,03 ± 0,84, n=17 e P= 

0,246; asHTF: 1,15 ± 0,59, n=17 e P=0,287– teste de Wilcoxon pareado; 

Figura 13). 

 

 
Figura 13: Comparação dos dados da expressão do gene G3BP2 entre tecido 
de tumor primário e mucosa adjacente proveniente de 17 pacientes, com 
carcinoma epidermóide de laringe. Caixas, 25%, 50%, 75%; barras, 10% e 90%; 
º, representa valores acima dentro do limite de 1,5 a –3x o limite do quartil superior; 
*, representa valores acima de 3x do quartil superior. O RNAm de G3BP2, TF e 
asHTF não apresentaram diferenças significativas (P=0,079, P=0,246 e P=0,287, 
respectivamente). 
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Em seguida foram analisados os valores de expressão relativa do 

tumor primário com os dados clínicos. Em relação à idade dos pacientes, a 

mediana calculada para o grupo de CE de língua que foi de 57 anos. Os 

pacientes que apresentaram idade acima da mediana do grupo foi 

novamente subdividido pela mediana, onde neste caso foi de 68 anos. O 

mesmo aconteceu para os pacientes que apresentaram idade menor que 57, 

eles foram novamente subdivididos pela mediana que nesta situação foi de 

52 anos. Assim foi formando quatro grupos (menores que 52 anos, entre 52 

e 57 anos, entre 57 e 68 anos e maiores que 68 anos). Não foi encontrada 

nenhuma diferença estatística para os três genes em relação à idade 

mediana (G3BP2: P=0,102; TF: P=0,368; asHTF: P=0,269 – Teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis; Tabela 11).  Além disso, esses pacientes 

também foram divididos pela idade que geralmente é diagnosticado este tipo 

de câncer, aos 60 anos. Assim, não foi observada nenhuma diferença 

estatística quando foram comparados os pacientes com idade superior a 60 

anos em relação aos de idade inferior de 60 anos para os três genes 

estudados (G3BP2: P=0,161; TF: P=0,540; asHTF: P=0,315 – Teste não 

paramétrico de Mann-Whitney; Tabela 11). 

 Em relação aos demais dados clínicos, não foram encontrados 

diferenças significativas para os três genes quando levado em consideração 

o sexo, o grau de tabagismo e o grau de etilismo (G3BP2: P=0,040, 

P=0,429, P=0,151; TF: P=0,420, P=0,726, P=0,245; asHTF: P=0,566, 

P=0,920, P=0,353, respectivamente – teste de não paramétrico de Mann-

Whitney; Tabela 11).  
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Tabela 11: Expressão dos genes G3BP2, TF e asHTF em fragmentos de tumor 
primário de pacientes com CE de laringe: em relação as características clinicas. 

Variáveis (n) Expressão 
de G3BP2 P Expressão 

de TF P Expressão 
de asHTF P 

Idade Mediana*      
 >60 anos (8) 0,08±0,05 0,49±0,68 0,51±0,63 
Entre 52 e 60 anos (9) 0,14±0,06 1,13±1,49 1,14±1,32 
Entre 46 e 52 anos (10) 0,75±2,2 1,33±1,68 1,37±1,45 
 ≤46anos (11) 0,09±0,06 

0,102

1,00±1,27 

0,368 

1,25±1,40 

0,269

Idade*       
  >60anos (14) 0,11±0,06 0,87±1,30 0,86±1,16 
  ≤60anos (24) 0,37±1,42 0,161 1,09±1,36 0,540 1,24±1,33 0,315

Sexo**       
  Feminino (4) 0,16±0,05 0,98±0,79 0,97±0,70 
  Masculino (34) 0,29±1,89 0,040 1,01±1,38 0,420 1,11±1,32 0,566

Tabagismo*       
  Grau 0+1 (3) 0,10±0,06 0,66±0,46 0,79±0,46 
  Grau 2+3+4 (26) 0,30±1,21 0,585 1,06±1,40 0,867 1,14±1,34 0,769

Etilismo*       
  Grau 0+1 (10) 0,68±1,99 1,33±1,65 1,43±1,47 
  Grau 2+3+4 (19) 0,08±0,06 0,114 0,85±1,14 0,185 0,95±1,16 0,146

*P = significância atingida pela análise do Teste não paramétrico de Kruskal-
Wallis.**P = significância atingida pela análise do Teste não paramétrico de Mann-
Whitney. 

 

Os valores de expressão relativa dos genes G3BP2, TF e asHTF no 

tumor primário também foram analisados com os dados patológicos e não 

foram encontradas diferenças significativas para G3BP2 e TF em relação o 

status linfonodal, tamanho tumoral e grau hitológico (G3BP2: P=0,303; 

P=0,757; P=0,649, respectivamente; TF: P=0,228; P=0,660; P=0,257, 

respectivamente – teste de não paramétrico de Mann-Whitney; Tabela 12). A 

expressão relativa de asHTF foi menor nos tumores pN+ (0,87 ± 1,26, n=18) 

em relação aos pN0 (1,30 ± 1,27, n=20; P=0,055 – teste de não paramétrico 

de Mann-Whitney; Tabela 12), porém sem diferença estatisticamente 

significativo. Para os demais parâmetros a expressão de asHTF não mostrou 

nenhuma correlação (Tamanho tumoral: P=0,404; Diferenciação celular: 

P=0,286 – teste de não paramétrico de Mann-Whitney; Tabela 12). 
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Tabela 12: Expressão dos genes G3BP2, TF e asHTF em fragmentos de tumor 
primário de pacientes com CE de laringe: em relação as características patológicas. 

Variáveis (n) Expressão de 
G3BP2 P Expressão 

de TF P Expressão de 
asHTF P 

Linfonodo       
pN0 (20) 0,44±1,54 1,19±1,44 1,30±1,27 
pN+ (18) 0,08±0,06 0,303 0,81±1,19 0,228 0,87±1,26 0,055

Tamanho Tumoral      
pT1+T2 (10) 0,10±0,7 1,07±1,44 1,19±1,26 
pT3+T4 (28) 0,33±1,31 0,757 0,99±1,31 0,660 1,07±1,29 0,404

Diferenciação Celular      
CE I (10) 0,08±0,05 1,16±1,44 1,22±1,24 

CEII+III (27) 0,35±1,33 0,649 0,97±1,33 0,257 1,07±1,32 0,286

P = significância atingida pela análise do Teste não paramétrico de Mann-Whitney. 
pN0 = Linfonodo não comprometido, pN+ = linfonodo comprometido; CE I = 
carcinoma epidermóide bem diferenciado, CE II+III = carcinoma epidermóide 
moderado/pouco diferenciado, respectivamente.  

 

Assim como para os outros dois sítios também foi calculado a 

correlação de Pearson entre os genes. Neste caso não foi observado 

nenhuma ligação entre a expressão de G3BP2 com a expressão de TF 

(P=0,754) como a expressão de asHTF (P=0,926). Entre a expressão de TF 

e da sua isoforma asHTF houve uma correlação direta (r=0,960; P<0,001). 

Em relação as curvas de sobrevida não foi observada nenhuma 

diferença estatística significante quando a sobrevida global e livre de doença 

foi analisada em relação à expressão de G3BP2 (P=0,816; P=0,910, 

respectivamente – Teste de Log-rank; Figura 14A e B), TF (P=0,359; 

P=0,335, respectivamente; Figura 14C e D) e asHTF (P=0,841; P=0,789, 

respectivamente; Figura 14E e F).  
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Figura 14: Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida global e livre de doença de 
acordo com a expressão tumoral dos RNAm de G3BP2 (A, B), TF (C, D), asHTF 
(E, F). Os pacientes foram classificados em positivos (acima) ou negativos (igual ou 
abaixo) de acordo com a mediana da expressão no tumor primário dos genes 
analisados. Nenhum dos três RNAm analisado mostrou correlação com a sobrevida 
global e livre de doença dos pacientes. N= nº de pacientes. 

 

Não foi observada nenhuma relação da sobrevida global e da livre de 

doença dos pacientes em relação a idade mediana (P=0,468; P=0,585, 

respectivamente; Figura 15A e B), ao grau de tabagismo (P=0,290, P=0,299 

– respectivamente; Figura 15C e D), grau de etilismo (P=0,566, P=0,632 – 

respectivamente; Figura 15E e F) e sexo feminino ou masculino (P=0,701, 

P=0,835 – respectivamente; Figura 15G e H). 
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Figura 15: Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida global e livre de doença de 
acordo com a idade mediana (A, B), Tabagismo (C, D), Etilismo (E, F), Sexo (G, 
H). Os pacientes foram classificados como >60 anos, entre 52 e 60 anos, entre 46 e 
52 anos e ≤46 anos, ou de acordo com o grau de tabagismo: grau 0+1 e grau 
2+3+4, ou de acordo com o grau de etilismo: grau 0+1 e grau 2+3+4, ou de acordo 
com o sexo dos pacientes. Todas as características não apresentaram diferenças 
estatísticas. N= nº de pacientes. 
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A status linfonodal para os tumores de laringe foi o único marcador 

patológico que mostrou significância tanto para sobrevida global (pN0: não 

atingido; pN+: 17,87 meses; P=0,046; Figura 16A) como livre de doença 

(pN0: não atingido; pN+: 8,93 meses; P=0,046; Figura 16B). Não foi 

observada nenhuma relação da sobrevida global e da livre de doença dos 

pacientes em relação o tamanho tumoral (P=0,531, P=0,511, 

respectivamente; Figura 16C e D) e o grau histológico (P=0,184, P=0,180, 

respectivamente; Figura 16E e F). 
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Figura 15: Curvas de Kaplan-Meier para sobrevida global e livre de doença de 
acordo com o estadiamento linfonodal (A, B), tamanho do tumor primário (C, 
D), grau histológico (E, F). Os pacientes foram de acordo com o 
comprometimento linfonodal: em pN0 (sem) ou pN+ (com linfonodo comprometido), 
ou de acordo com o tamanho do tumor primário: os de menor tamanho (pT1+T2) ou 
maior tamanho (pT3+T4), ou de acordo com o grau de diferenciação: bem 
diferenciado (CE I) moderado/pouco diferenciado (CE II+III). Os tumores 
classificados como pN+ apresentaram uma pior sobrevida global (P=0,046) e livre 
de doença (P=0,046). N= nº de pacientes. 
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Neste estudo, foi realizada a quantificação da expressão dos 

transcritos dos genes G3BP2, TF e asHTF pela da técnica de PCR em 

tempo real em tumor primário de 70 pacientes com CE de cavidade oral, 35 

de língua e em 43 de laringe.  

Os resultados relativos ao gene G3BP2 indicaram menor expressão 

do gene no tumor primário em relação à mucosa adjacente nos três sítios 

estudados, porém sem diferença significativa na laringe. Resultados 

contrários aos nossos foram descritos em câncer de mama, sendo que 

esses autores observaram um aumento de expressão da proteína G3BP2, 

por imunohistoquímica, nos tecidos tumorais e uma correlação direta com 

progressão da doença (French et al., 2002). Essa diferença com relação aos 

nossos achados em tumores de cabeça e pescoço pode estar relacionada 

com a diferença dos sítios analisados, pois apesar de serem de origem 

embrionária epitelial são tipos de cânceres de características distintas. Além 

disso, no estudo de French et al. (2002) a metodologia utilizada avaliou a 

proteína de G3BP2 enquanto este estudo avaliou a expressão do RNAm, 

assim as contradições observadas podem ser decorrentes das diferenças 

metodológicas. Assim, o papel que G3BP2 pode exercer nos tumores de 

cabeça e pescoço seria a sua ligação ao complexo IκBα/NF-κB mantendo-o 

no citoplasma como descrito por Prigent et al. (2000). NF-κB estando livre do 

seu inibidor (IκBα) migraria do citoplasma para o núcleo (Chen e Goeddel, 

2002; Prigent et al., 2000) e executaria seu papel de fator transcricional 

ativando genes que promovem a proliferação celular e genes que codificam 

proteínas anti-apoptóticas (Li et al., 2005). A atividade aberrante de NF-κB 
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foi claramente observada na contribuição da sobrevida celular, proliferação, 

migração e resistência à radiação em uma variedade de tumores (Squarize 

et al., 2006) assim como no carcinoma de cabeça e pescoço (Ondrey et al., 

1999). 

Neste estudo, foi observado uma correlação de maior expressão do 

gene TF e sua isoforma asHTF no tumor primário com o comprometimento 

linfonodal tanto no CE de cavidade oral como em língua. Além disso, 

também foi observado que a maior expressão de TF e asHTF no tumor 

primário estava correlacionado com a pior sobrevida livre de doença dos 

pacientes com CE de cavidade oral e ambos apontam ser um fator 

prognóstico independente para a sobrevida livre de doença. Somado a isso, 

foi observado em cavidade oral uma concordância de resultados entre o 

RNAm e a proteína de TF e asHTF sugerindo que sua presença possa 

realmente influenciar no comportamento do câncer. 

O fato de encontrarmos correlação desses genes com tumores de 

cavidade oral e língua e não com tumores de laringe poder ser decorrente da 

diferença existente entre os sítios analisados, pois apesar do carcinoma de 

cabeça e pescoço compreender todos os três sítios, o comportamento do 

desenvolvimento do tumor parece ser distinto. No trabalho de Wojtukiewicz 

et al. (1999) a proteína de TF foi encontrada nos carcinomas de laringe, 

porém sem comparação com um tecido normal, com os dados clínico-

patológicos ou sobrevida.  

Em concordância com nossos resultados, dados da literatura 

demonstram que em 113 pacientes com adenocarcinomas de ductos 
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pancreáticos apresentaram um aumento da expressão da proteína de TF, 

por imunohistoquímica, em tumores linfonodo positivos (pN+) e em tumores 

de estadio e grau histológico avançado (Nitori et al., 2005). Outro achado 

deste grupo foi à correlação da expressão da proteína de TF com a 

sobrevida dos pacientes, onde a diminuição da proteína estava relacionada 

com o melhor prognóstico mesmo quando estes apresentavam linfonodos 

comprometidos.  

Em um estudo com 79 pacientes com tumor de cólon Shigemori et al. 

(1998) observaram por imunohistoquímica, que a expressão de TF foi 

significativamente mais freqüente em tumores com comprometimento 

linfonodal e em tumores com metástase no fígado. Outro grupo que estudou 

100 pacientes com câncer de cólon observou, por imunohistoquimica, que 

tumores positivos para a proteína de TF foram mais presentes em tumores 

com alta densidade de microvasos (Nakasaki et al., 2002). A densidade de 

microvasos é importante para a carcinogênese uma vez que está associada 

com o aumento da incidência de metástase (Tomoda et al., 1999). Nakasaki 

et al. (2002) também observaram que a presença da proteína de TF estava 

freqüentemente associada com tumores com comprometimento linfonodal e 

com tumores que apresentaram metástase no fígado. Já no trabalho de Seto 

et al. (2000) também em carcinoma de cólon, dos 67 pacientes analisados 

por imunohistoquímica foi observada correlação com o estadiamento tumoral 

e o grau histológico. Além disso, foi observada uma correlação significativa 

entre a expressão positiva da proteína de TF com o pior prognóstico. 
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Somado a isso, um trabalho comparou os resultados de TF obtidos na 

imunohistoquímica com os obtidos pelos níveis citosólicos do tumor medido 

por ELISA em 58 pacientes em tumores hepatocelulares (Poon et al., 2003). 

Nesta situação eles observaram que os tumores que apresentavam altos 

níveis de expressão por imunohistoquímica também apresentavam altos 

níveis de expressão por ELISA. Além disso, eles observaram que a 

expressão dos níveis citosólicos de TF foi mais elevado em tumores 

moderado ou pouco diferenciado comparado aos bem diferenciados entre 

outras características patológicas e observaram por fim, que os pacientes 

que apresentavam alta expressão citosólica de TF apresentaram pior 

sobrevida. 

Ainda em relação aos trabalhos que concordam com os resultados 

observados neste estudo, Koomagi & Volm (1998) estudaram 191 pacientes 

com carcinoma de pulmão de células não pequenas por imunohistoquímica. 

Neste estudo eles verificaram que a alta expressão de TF estava 

relacionada com a alta densidade de microvasos, além de estar 

correlacionado com a expressão de VEGF, sugerindo assim, que TF pode 

funcionar como um fator de angiogenese adicional. Além disso, eles também 

observaram a correlação da alta expressão de TF com a pior sobrevida e 

conseqüentemente com o pior prognóstico. No estudo do grupo de Ueno et 

al. (2000), observaram, por ELISA, uma alta expressão dos níveis 

plasmáticos de TF nos tumores primários de mama quando comparados aos 

controles normais. A proteína de TF também foi avaliada por 

imunohistoquímica nos 213 pacientes com tumor primário de mama e assim 
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eles verificaram a correlação da maior expressão de TF com pior sobrevida 

dos pacientes. Por fim, no estudo de carcinoma de próstata Akashi et al. 

(2003), em 73 pacientes por imunohistoquímica, observaram que os 

pacientes com forte expressão de TF apresentaram menor sobrevida em 

relação aos que não expressavam a proteína. Assim, todos esses trabalhos 

descritos acima mostram a intima relação da maior expressão de TF com o 

pior prognóstico assim como foi observado neste presente estudo. 

Apesar das correlações da expressão de TF com pN e sobrevida, TF 

não estava correlacionada com o tamanho tumoral ou com o grau histológico 

em nenhum dos três sítios estudados. No câncer hepatocelular (Poon et al., 

2003) foi observado que TF apresentava correlação com pN, grau 

histológico e sobrevida, porém sem relação com tamanho tumoral e 

sugerindo que a expressão de TF pode influenciar na invasão tumoral 

independente do tamanho que o tumor apresenta, isso também pode 

acontecer nos tumores de cavidade oral e língua. 

Frente a isso, uma possível explicação para os resultados 

encontrados e para a relação de TF com a invasão tumoral seria através da 

formação do complexo TF-FVIIa ou do complexo TF-FVIIa-FXa. Esses 

complexos seriam capazes de diminuir os níveis da caspase-3 em células 

MDA-MB-231 mantidas em meio livre de soro inibindo, assim, a apoptose 

(Åberg et al., 2008). Em células Adr-MCF-7, também mantidas em meio livre 

de soro, o complexo TF-FVIIa-FXa foi suficiente para interferir diretamente 

na ativação da procaspase-3 (Jiang et al., 2006).   
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O complexo TF-FVIIa-FXa também pode ser capaz de induzir a 

fosforilação de p44/42 MAPK (Jiang et al., 2004; Sorensen et al., 2003). 

Porém, Jiang et al. (2004) verificaram que as baixas concentrações do fator 

VIIa, próximas dos níveis fisiológicos, não são suficientes para iniciar a 

sinalização celular e que a geração do fator Xa é essencial para a indução 

da fosforilação da MAPK pelo complexo TF-FVIIa e tudo isso ocorre sem a 

necessidade da formação da trombina nas células Adr-MCF7. Além disso, 

eles observaram que a fosforilação da MAPK pelo complexo TF-FVIIa-FXa 

foi mediada por PAR-1 ou 2 (Protease-activated Receptors) e também 

observaram que a ativação de PAR-2 aumentava a migração celular 

enquanto a ativação de PAR-1 diminuía.   

A família das moléculas PARs são conhecidas por contribuir para a 

mobilidade da célula tumoral e metástase (Shi et al., 2004), porém não está 

claro se todos os membros da família ou apenas um tipo específico pode 

auxiliar na migração celular. O que se sabe é que um picomolar de FVIIa é o 

suficiente para ativar PAR-2 quando TF e Xa estão presentes e isto resulta 

em uma cascata de eventos que ocorrem na superfície da célula (Camerer 

et al., 2000). Além disso, Belting et al. (2004) evidenciaram um aumento das 

características fisiológicas e patológicas da angiogênese devido a uma 

deleção genética do domínio citoplasmático de TF que manteve 

continuamente PAR-2 ativo. 

Outra via celular que potencialmente é ativada pelo complexo TF-

FVIIa-FXa é a do AKT/PKB (Åberg et al., 2008). A via do AKT/PKB é 

importante para a carcinogênese por ser uma proteína chave na 
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sobrevivência celular, proliferação e por estar envolvida no processo anti-

apoptótico inibindo várias proteínas importantes como p53, p21, entre outros 

(Goswami et al., 2006). Algumas das conseqüências da ativação da via 

AKT/PKB é a ativação do complexo IκB/NF-κB o que permite a liberação do 

NF-κB e a realização do seu papel de fator transcricional na célula (Song et 

al., 2008). Outra molécula que é ativada pela via AKT/PKB é o mTOR 

(Grant, 2008). Este, dentro deste contexto se torna importante por estar 

envolvido com a biogênese dos ribossomos e metabolismo levando, assim, 

ao aumento da proliferação celular (Sabassov et al., 2005) e da migração 

celular em linhagens celulares de câncer de mama (Jiang et al., 2008). Outra 

conseqüência da ativação do complexo TF-FVIIa seria no aumento da 

expressão de Bcl-2, uma proteína anti-apoptótica, através da ativação da via 

JAK/STAT5, que resulta na resistência a apoptose nas linhagens celulares 

de neuroblastoma (Fang et al., 2008).  

Além disso, os resultados obtidos da expressão de asHTF em 

tumores de cavidade oral e língua parecem ser promissores pois, o mesmo 

perfil de expressão do RNAm de asHTF foi observado em tumores de 

pulmão (Goldin-Lang et al., 2008). Ainda existem indícios de que essa 

isoforma de TF possa levar ao aumento do crescimento tumoral regulando a 

angiogenese (Hoobs et al., 2007; Signaevsky et al., 2008), embora o 

mecanismo não seja claro. O que se sabe é que em células endoteliais da 

veia umbilical humana, TNF-α e IL-6 mostraram-se capazes de induzir a 

expressão do RNAm e da proteína de asHTF assim como a de TF 

(Szotowski et al., 2005).  
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Neste estudo também foi verificado se o aumento da expressão dos 

RNAm dos três genes estavam correlacionadas. O aumento da expressão 

de G3BP2 foi correlacionada com o aumento da expressão de TF e asHTF 

nos tumores de cavidade oral, porém nos outros sítios estudados não 

estavam correlacionados. Uma possível explicação para o acontecido seria 

porque o aumento da expressão do TF e possivelmente de asHTF poderia 

aumentar a atividade de NF-κB via ativação do AKT (Åberg et al., 2008; 

Song et al., 2008). G3BP2, por outro lado, poderia inibir essa atividade 

ligando-se ao complexo IκBα/NF-κB e mantendo-o no citoplasma (Prigent et 

al., 2000). Entretanto, com o aumento do TF, AKT pode ser ativado que 

geraria a degradação de IκBα liberando NF-κB e por consequência G3BP2 

acabaria ligado apenas com IκBα e diminuindo, desta forma, sua ação 

protetora. Assim, o gene de G3BP2 poderia ser selecionado através da 

ativação de outras vias de sinalização a aumentar sua expressão para 

possivelmente unir-se mais rapidamente com o complexo IκBα/NF-κB antes 

que este se desfaça.  

Em todos os sítios, a expressão de TF está diretamente ligada a 

expressão de asHTF, isto é, quando os tumores apresentavam aumento de 

expressão de TF também apresentavam aumento de expressão de asHTF. 

Assim, apesar de asHTF não ter a região ancorada a membrana plasmática, 

essa isoforma parece ser controlada da mesma forma que a isoforma 

original. Se a função está preservada ou não, nosso estudo não permite 

concluir.  
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Em resumo, asHTF e TF parecem ser marcadores prognósticos nos 

carcinomas epidermóides de cavidade oral principalmente na sobrevida livre 

de doença e merece ser melhor estudado. Quanto ao G3BP2, não 

observamos nenhuma correlação com os dados clínicos patológicos.  
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Neste trabalho foi avaliado, prospectivamente, a expressão do RNAm 

de G3BP2, TF e asHTF como possíveis marcadores prognósticos para 

pacientes com carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço e as 

conclusões foram: 

• A expressão de RNAm G3BP2 foi menor nos tumores primário em 

relação à mucosa adjacente nos três sítios estudados e não foi 

encontrado nenhuma correlação entre expressão de G3BP2 e 

dados clinico – patológicos. 

• A expressão de RNAm de TF e asHTF foram maiores em 

pacientes com tumores pN+ em CE de cavidade oral e língua;  

• Pacientes com CE de cavidade oral com maior expressão de TF e 

asHTF apresentaram pior sobrevida livre de doença; 

• Para a análise multivariada de COX TF e asHTF apresentaram 

significância, onde o aumento da expressão representou um maior 

risco de morte; 

• O ensaio de Western Blotting confirmou os resultados obtidos na 

RT- PCR em tempo real para TF e asHTF; 

• O expressão de TF e asHTF parecem ser marcadores 

prognósticos nos CE de cavidade oral principalmente em relação a 

sobrevida livre de doença; 

• Nenhum dos três genes estudados neste trabalho mostrou alguma 

correlação com os tumores de laringe. 
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