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RESUMO 

SANTANA, Ingrede Tatiane Serafim. Valor prognóstico dos polimorfismos funcionais nos 

genes da PON1, TNF-α e TGF-β no carcinoma de células escamosas oral e orofaríngeo. 

2018. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde) – Universidade Federal de 

Sergipe, Lagarto, 2018. 

 

O carcinoma de células escamosas oral e orofaríngeo (CCEO) é uma neoplasia maligna de 

origem epitelial que representa 90 a 95% dos tumores da cavidade oral. O consumo de álcool e 

de tabaco são os principais fatores de risco, mas a formação de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) e a presença de processos inflamatórios crônicos têm-se mostrado favorável ao 

processo de carcinogênese. A paraoxonase de soro humano 1 (PON1) é uma proteína com 

importante ação antioxidante e previne o estresse oxidativo induzido pelas EROs, por sua vez, 

elevados níveis do fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) e do fator de crescimento 

transformante-beta (TGF-β) são comumente encontrados em processos inflamatórios, e 

alterações nessas proteínas têm sido relacionadas com o desenvolvimento de diferentes 

neoplasias. O presente estudo tem por objetivo investigar o valor prognóstico dos 

polimorfismos funcionais nos genes da PON1, TNF-α e TGF-β no CCEO. Trata-se de um 

estudo coorte prospectivo com pacientes atendidos no Centro Avançado de Oncologia da Liga 

Norte-Riograndense contra o Câncer. Realizou-se a coleta de dados das variáveis clínicas por 

meio de formulário: gênero, idade, localização do tumor, classificação TNM (Tumor primário, 

nódulo regional e metástase à distância), estadiamento clínico (EC); e por meio de entrevista: 

hábitos de fumo e ingestão alcoólica pelo paciente. Foram genotipadas 163 amostras de 

pacientes com CCEO e 146 amostras controle por meio de PCR em tempo real. Observou-se 

que 76,1% da população era do gênero masculino, sendo 84% com mais de 52 anos, com 

apresentação clínica mais frequente intra-oral (53,4%), na região da língua (21,5%), tumores 

maiores que 4cm (56,45%), presença de envolvimento nodal (58,9%) e em estágios III e IV 

(79,15%). Evidenciou-se associação positiva entre os hábitos de beber e fumar com pacientes 

portadores de CCEO e entre o EC e a localização do tumor (p<0,05). Os polimorfismos 

encontravam-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, com exceção do rs662 da PON1. O genótipo 

homozigoto selvagem GG do TNF-α (rs1800629) associou-se com lesões intra-orais, EC da 

doença mais avançado (III e IV) e menor sobrevida global da doença, enquanto o genótipo AA 

polimórfico associou-se a lesão de lábio, EC I e II e maior sobrevida global da doença (p<0,05). 

Observou-se associação dos genótipos AG e AA polimórfico do TGF-β (rs1800469) com 

tumores de maior diâmetro (T3 e T4) (p < 0,05). Por fim, o genótipo TT polimórfico da PON1 

(rs662) no modelo recessivo apresentou associação com menor tempo de sobrevida da doença 

dentro do limiar de significância (p=0,05). Diante dos achados, sugere-se que o genótipo GG 

selvagem do rs1800629 do TNF-α e os genótipos AG e AA polimórfico do rs1800469 do TGF-

β podem exercer influência no comportamento biológico mais agressivo do CCEO e que o 

genótipo AG do rs1800629 do TNF-α e o genótipo TT polimórfico do rs662 da PON1 poderiam 

ser marcadores com valor prognóstico no CCEO. Na prática clínica da oncologia, esses 

genótipos podem ser utilizados para realização de diagnóstico precoce, conhecimento do 

comportamento biológico do tumor e escolha da terapêutica individualizada adequada. 

 

Palavras – chave: Câncer oral. SNP. PON1. TNF-α. TGF-β. 

 

 

 

 



              

   

 

  

                                                                                                                            
        

                 
ABSTRACT 

SANTANA, Ingrede Tatiane Serafim. Prognostic value of functional polymorphisms in 

PON1, TNF-α and TGF-β genes in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. 

2018. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Aplicadas à Saúde) – Universidade Federal de 

Sergipe, Lagarto, 2018. 

 

Oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma (OOSCC) is a malignant neoplasm of 

epithelial origin that accounts for 90 to 95% of tumors in oral cavity. Alcohol and tobacco 

consumption are main risk factors, but the formation of reactive oxygen species (ROS) and 

presence of chronic inflammatory processes have been shown to favor the carcinogenesis 

process. Human serum paraoxonase 1 (PON1) is a protein with an important antioxidant action 

and prevents oxidative stress induced by ROS, in turn, high levels of tumor necrosis factor-

alpha (TNF-α) and transforming growth factor-beta (TGF-β) are commonly found in 

inflammatory processes, and changes in these proteins have been related to development of 

different neoplasms. Present study aims to investigate the prognostic value of functional 

polymorphisms in PON1, TNF-α and TGF-β genes in OOSCC. This is a prospective cohort 

study with patients attended at the Advanced Oncology Center of the North-Riograndense 

League against Cancer. Data collection of clinical variables was done through the form: gender, 

age, tumor site, TNM (primary tumor, regional nodule and distant metastasis) classification, 

clinical stage; and through interview: smoking habits and alcohol intake by the patient. A total 

of 163 samples from patients with OOSCC and 146 control samples were genotyped by real-

time PCR. It was observed that 76.1% of the population was males, 84% older than 52 years, 

with a more frequent intra-oral clinical presentation (53.4%), in the tongue region (21.5%), 

tumors greater than 4cm (56.45%), presence of nodal involvement (58.9%) and stages III and 

IV (79.15%). There was a positive association between drinking and smoking habits in patients 

with OOSCC and between clinical stage and tumor site (p <0.05). The polymorphisms were in 

Hardy-Weinberg equilibrium, with exception of rs662 of PON1. TNF-α wild-type GG 

homozygous genotype (rs1800629) was associated with intra-oral lesions, clinical stage of the 

most advanced disease (III and IV), and decreased overall disease survival, whereas the 

polymorphic AA genotype was associated with lip lesion, clinical stage I and II and a longer 

overall disease survival (p <0.05). It was observed association of TGF-β polymorphic AG and 

AA genotypes (rs1800469) with larger diameter tumors (T3 and T4) (p <0.05). Finally, the 

polymorphic TT genotype of PON1 (rs662) in recessive model was associated with a shorter 

disease survival time within threshold of significance (p = 0.05). In view of the findings, it is 

suggested that wild-type GG homozygous genotype of TNF-α rs1800629 and TGF-β rs1800469 

polymorphic AG and AA genotypes may exert an influence on more aggressive biological 

behavior of OOSCC and that AG genotype of TNF-α rs1800629 and TT genotype of PON1 

rs662 could be prognostic markers in OOSCC. In the clinical practice of oncology, these 

genotypes can be used to perform early diagnosis, knowledge of the biological behavior of the 

tumor and choice of appropriate individualized therapy. 

 

Keywords: Oral cancer. SNP. PON1. TNF-α. TGF-β. 
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1 INTRODUÇÃO 

O câncer oral é considerado um problema de saúde pública e apresenta elevadas taxas 

de incidência e morbimortalidade (GUPTA; ARIYAWARDANA; JOHNSON, 2013).  É 

considerado o 11º tipo de câncer mais comum no mundo e, embora seja mais prevalente em 

idade mais avançada, o número de jovens acometidos tem aumentado gradativamente, sendo 

responsável por cerca de 145.328 mortes no mundo a cada ano, principalmente entre indivíduos 

do sexo masculino e em países em desenvolvimento (GHANTOUS; ABU, 2017).  

Acomete cerca de 275.000 pessoas no mundo a cada ano, e destas, 14.000 são 

acometidas no Brasil, estando entre os 6 tipos mais comuns para homens e entre os 8 que mais 

acometem as mulheres (DOMINGOS; PASSALACQUA; OLIVEIRA, 2014), e cerca de 90 a 

95% dos casos são caracterizados como carcinoma de células escamosas (CCE) oral (intra-oral 

e de lábio) e orofaríngeo, uma neoplasia maligna de origem epitelial (LEMOS JUNIOR et al., 

2013; ALAIZARI; AL-MAWERI, 2014).  

 O processo de carcinogênese oral está associado a vários fatores intrínsecos e 

extrínsecos. O uso do tabaco, principalmente associado ao álcool, é relatado como o principal 

fator de risco para o desenvolvimento do CCE, mas outros fatores, como a presença do 

Papiloma Vírus Humano, o HPV, vêm sendo gradativamente associados ao seu 

desenvolvimento (CHATURVEDI et al., 2013; CHI; DAY; NEVILLE, 2015; ABRAHÃO et 

al., 2018). As áreas mais acometidas são a língua, o assoalho bucal e o lábio inferior, 

apresentando-se de forma assintomática, na maioria dos casos ou em estágios iniciais, o que 

dificulta o diagnóstico precoce e favorece a formação de metástases, que reduzem a sobrevida 

do paciente e dificultam o tratamento da doença (LEMOS JUNIOR et al., 2013).   

As metástases compreendem o resultado final de um conjunto de etapas da cascata de 

invasão, ocasionado por diferentes mutações genéticas, como as lesões no Ácido 

Desoxirribonucleico (DNA) humano, e epigenéticas, como a inativação de genes supressores 

do tumor (VALASTYAN; WEINBERG, 2011; LEMOS JUNIOR et al., 2013). Podendo 

ocorrer a partir de três vias diferentes: extensão direta sobre regiões, vias linfáticas e 

neurovasculares, que são comumente utilizadas para a realização do diagnóstico da doença 

(TROTTA et al., 2011).  

O processo de angiogênese e linfagiogênese, na formação de novos vasos sanguíneos e 

linfáticos, respectivamente, tem relação direta com a ocorrência de metástases, uma vez que a 

proliferação e disseminação de células cancerígenas depende do fornecimento adequado de 

oxigênio e nutrientes, e a expressão de níveis de fatores angiogênicos reflete na agressividade 
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das células tumorais, observando-se que regiões mais vascularizadas, como a língua, costumam 

apresentar pior prognóstico (NISHIDA et al., 2006; ALLAEDINI; ETEMAD-MOGHADAM, 

2016).  

A maioria dos fatores carcinogênicos pode causar reações oxidativas nos tecidos, 

através da formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) nos eventos celulares, que são 

minimizadas pelo sistema de defesa antioxidante celular. Mas, quando esse sistema falha, essas 

moléculas, que são resultantes da redução incompleta do oxigênio (SONG; MIAO; SONG, 

2013), ao induzir o estresse oxidativo, podem contribuir significativamente para o 

desenvolvimento de diferentes doenças (WEIDINGER; KOZLOV, 2015), como o câncer, 

através das oxidações de bases do DNA e formação de lesões em sua cadeia, que podem resultar 

em mutagênese e em alteração no ciclo celular e acarretar na ativação de agentes cancerígenos 

altamente reativos (FANG et al., 2012; MALIK et al., 2014). 

Para controlar a formação e atividade das EROs diferentes métodos antioxidantes são 

ativados, e entre eles encontram-se as paraoxonases de soro humano, as PONs, em especial a 

PON1. A PON1 é uma proteína desenvolvida principalmente no fígado e que tem sido associada 

como fator de proteção a diferentes doenças, devido a sua atividade antioxidante, e a redução 

em seus níveis tem sido associada ao aumento do estresse oxidativo (LOU-BONAFONTE et 

al., 2015). Evidenciando-se que sua atividade previne o estresse oxidativo induzido por 

oxidação de HDL, LDL, homocisteína, tiolactona e fator agregador de plaquetas (MALIK et 

al., 2014). 

Altos níveis de peroxidação lipídica e baixos níveis de antioxidantes foram constatados 

em soro de pacientes com CCE oral e orofaríngeo. Além disso, estudos retratam que o processo 

de angiogênese e a presença de processos inflamatórios crônicos, com produção de citocinas e 

distribuição de células de defesa imunológica, também são fatores relacionados ao surgimento 

de tumores malignos (STOCKMANN et al., 2014). Entre as citocinas desenvolvidas em maior 

quantidade, encontram-se o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) e o fator transformante de 

crescimento beta (TGF -β), que atuam no processo de formação de novos vasos sanguíneos, 

mas também podem afetar a proliferação de células endoteliais e em sua diferenciação 

(BOGHOZIAN; AZIZI; MIRSHAFIEY, 2013).  

O TNF-α induz uma variedade de respostas celulares, e entre elas encontra-se a 

promoção da apoptose de células cancerosas por meio da sinalização da via TRAIL (do inglês: 

factor-related apoptosis-inducing ligand) (ERDEI et al., 2013). O aumento da atividade da 

PON1 foi associado a reduzidos níveis de TNF-α em pacientes com aterosclerose, especulando-

se que baixos níveis de PON1 promovam elevação na quantidade de EROs que sensibilizariam 
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receptores que ativam a via de sinalização do fator nuclear kappa B, a NF-κB, que por sua vez 

estimularia a expressão de TNF- α (LUERSEN et al., 2011).  

A apoptose de células tumorais também foi evidenciada no TGF- β, a qual é mediada 

por uma cascata caspase e que em células epiteliais, esta citocina funciona como um potente 

inibidor do crescimento celular e facilitador de diferenciação, em parte, ao estacionar as células 

da fase G1 do ciclo celular (STERLING; WU; BANERJI, 2006). O TNF- α e o TGF- β são 

conhecidos como moléculas centrais na sinalização de mecanismos antitumorais, entretanto, 

alguns cânceres podem ser resistentes à sinalização de morte induzida por ambas as moléculas 

(HA THI et al., 2013). 

Diferentes estudos no campo da biologia molecular têm revelado a presença de 

importantes polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) na PON1 (AKSOY-SAGIRLI et al., 

2011; FANG et al., 2012; GONÇALVES et al., 2012), TNF- α (ZHOU et al., 2011; CHEN et al., 

2013;  JIN et al., 2013)  e TGF- β (CARNEIRO et al., 2013; HSU et al., 2014; HSU et al., 2015), 

que podem estar relacionados com o desenvolvimento do câncer e que poderiam explicar o 

porquê da existência de diferentes evoluções e prognósticos da doença entre pacientes com o 

mesmo diagnóstico e tratamento, além de identificar possíveis marcadores biológicos que 

poderiam ser utilizados na prática clínica da oncologia.  

O rs854560 da PON1 foi associado ao aumento do risco para o desenvolvimento do 

câncer de mama (FANG et al., 2012), enquanto o rs1800469 do TGF- β foi associado a efeito 

protetor em pacientes com câncer oral (ERDEI et al., 2013). A maior proliferação dessas 

proteínas tem sido evidenciada como um dos fatores que poderiam resultar em maior 

suscetibilidade ao desenvolvimento de determinadas doenças, como diferentes cânceres, mas 

os dados sobre sua associação com o desenvolvimento do câncer oral ainda são controversos 

(KIESZKO et al., 2010).   

Diante disso, considerando-se a necessidade atual de investigações cada vez mais 

aprofundadas de parâmetros clínico patológicos e marcadores biológicos, o presente trabalho 

teve por finalidade investigar o valor prognóstico dos polimorfismos funcionais nos genes da 

PON1 (rs854560 e rs662), TNF-α (rs1800629 e rs361525) e TGF-β (rs1800469) no CCE oral 

e orofaríngeo, buscando contribuir com maiores esclarecimentos a respeito da influência dos 

SNPs na sobrevida dos pacientes. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1  Carcinoma de células escamosas oral e orofaríngeo 

O câncer é definido como o conjunto de mais de 100 doenças que apresentam como 

característica comum o crescimento desordenado de células malignas, que acabam por acometer 

diferentes órgãos e tecidos no organismo do indíviduo através do processo de carcinogênese ou 

oncogênese, e entre os diferentes tipos de cânceres, encontra-se o câncer da cavidade oral 

(CCO), que pode acometer desde os lábios à orofaringe do paciente (BRASIL, 2011).  

Estima-se que cerca de 10% dos tumores malignos que acometem o organismo, surgem 

na região da boca, com cerca de 7% da população mundial sendo acometida (VIDAL et al., 

2012). Em 2012, cerca de 369.200 novos casos foram relatados no mundo, com maior taxa em 

países em desenvolvimento (GHANTOUS; ABU, 2017). Sua prevalência varia de acordo com 

a região geográfica, e as maiores taxas de prevalência foram encontradas na América do Norte, 

Central e do Leste Europeu, África Oriental, Austrália e Brasil (MARTINS FILHO et al., 2014), 

tendo a Índia em 1º lugar (VIDAL et al., 2012). 

Apresenta média de 3:1 para homens e mulheres após os 60 anos, e 8:1 abaixo dos 60 

anos, havendo aumento gradativo no número de mulheres acometidas, devendo-se, em grande 

parte, ao aumento do consumo do álcool e do tabaco (CARLI et al., 2009). Hábitos que também 

tendem a aumentar a incidência da doença em pessoas mais jovens, apesar de ser considerada 

uma patologia de pacientes mais velhos, garantindo menor sobrevida se quando comparado aos 

idosos, cuja maioria dos diagnósticos está associada ao trauma por uso de próteses dentárias 

(ALMEIDA et al., 2011; ABRAHÃO et al., 2018). 

Possui altas taxas de mortalidade, relacionadas, principalmente, ao estágio avançado em 

que é diagnosticado, ocasionando uma redução gradativa da sobrevida do paciente, que reduz 

de 80 para 20%, quando diagnosticado nos estágios III e IV da doença (WALL, 2013).  Além 

de ser acompanhada por grande morbidade, ocasionando diferentes sequelas ao paciente, que 

normalmente estão associadas as medidas de tratamento utilizadas, como as deformidades 

faciais no indivíduo após cirurgias para remoção do tumor, que não são apenas físicas, mas 

relacionam-se a alterações psicológicas e emocionais aos pacientes, como a redução da 

autoestima (WALL, 2013). 

No Brasil, o CCO está entre os 6 tipos mais comuns para homens e entre os 8 que mais 

acometem as mulheres (DOMINGOS; PASSALACQUA; OLIVEIRA, 2014). Segundo 

estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, nos anos de 2016 e 2017, o número de 

casos em homens chegariam a 11.140 nos estados e 2.810 nas capitais, e para as mulheres 
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chegariam a 4.350 nos estados e 1.230 nas capitais, anualmente, observando-se maior 

incidência em pessoas do sexo masculino (BRASIL, 2016). 

A região Nordeste, por sua vez, apresentou estimativa de 1.880 novos casos no sexo 

masculino e 1.190 em mulheres nos estados, e 550 e 260 nas capitais, respectivamente, sendo 

que o estado de Sergipe apresentou uma estimativa para a doença de 30 novos casos para 

homens em sua capital, Aracaju, não identificando estimativas para o sexo feminino (BRASIL, 

2016).  

O CCO é caracterizado pelo crescimento desordenado de células malignas que podem 

ter início no revestimento da boca, ser resultado de metástases distantes ou extensão de um local 

subjacente (DOMINGOS; PASSALACQUA; OLIVEIRA, 2014).  Entre seus tipos, o CCE oral 

e de orofaringe é o mais comum, tendo origem epitelial e representando cerca de 90 a 95% dos 

casos apresentados (JOHNSON; JAYASEKARA; AMARASINGUE, 2011; ALAIZARI; AL-

MAWERI, 2014). 

O CCE pode apresentar-se em três variáveis clínicas: câncer de lábio, intra-oral e de 

orofaringe, contudo, os tumores intra-orais e de orofaringe, por serem regiões mais 

vascularizadas, apresentam maior gravidade e pior prognóstico, enquanto o de lábio, por estar 

associado, principalmente, a exposição solar, apresenta melhor evolução e resolutividade 

(RIBEIRO et al., 2015).   

As principais regiões acometidas são a língua, o assoalho bucal e o lábio inferior 

(LEMOS JUNIOR et al., 2013), seguidos pelo palato e pela orofaringe (SANTOS et al., 2013), 

e sua localização está estritamente relacionada com a evolução do caso do paciente, prognóstico 

e sobrevida da doença (BONFANTE et al., 2014). A vascularização sanguínea e linfática nas 

diferentes localizações influencia na evolução tumoral e no prognóstico da doença, e tumores 

localizados em regiões mais vascularizadas, como a língua e o assoalho bucal, podem mais 

facilmente ocasionar metástases regionais e resultar em quadro clínico com pior evolução 

(CARLI et al., 2009), devendo essas particularidades serem consideradas durante o diagnóstico 

e implementação da conduta terapêutica adequada (CHI; DAY; NEVILLE, 2015).  

Essas metástases compreendem o resultado final de um conjunto de etapas da cascata 

de invasão, ocasionados por diferentes mutações genéticas e epigenéticas (VALASTYAN; 

WEINBERG, 2011). Essas mutações trabalham em conjunto, realizando atividades em 

múltiplas vias celulares responsáveis pelo processo de carcinogênese e progressão celular, e os 

eventos epigenéticos, que desempenham funções como a regulação de genes supressores de 

tumor, ativos em células normais, tornam-se silenciados no desenvolvimento do câncer 

(LEMOS JUNIOR et al., 2013).   
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Seu desenvolvimento está associado a diferentes fatores de risco intrínsecos, quando 

inerentes ao indivíduo, ou extrínsecos, como fatores ambientais e hábitos de vida, que podem 

estar influenciando de forma isolada ou em combinação (LEMOS JUNIOR et al., 2013).  No 

entanto, a predisposição genética parece desempenhar menor papel para o desenvolvimento da 

doença, sendo os fatores ambientais e de estilo de vida os principais responsáveis pelo CCO 

(GUPTA; ARIYAWARDANA; JOHNSON, 2013).  

O uso prolongado do tabaco e de bebidas alcoólicas representa o principal fator de risco 

para a incidência do CCE (CHI; DAY; NEVILLE, 2015; ABRAHÃO et al., 2018). As 

propriedades do cigarro e do álcool podem levar a mutações celulares através do acometimento 

dos filamentos de DNA, e seu uso em combinação eleva em 40 vezes o risco do 

desenvolvimento do câncer oral (GALBIATTI et al., 2013). 

O tabaco é um agente carcinogênico, por apresentar em sua composição nitrosaminas e 

hidrocarbonetos policíclicos carcinogênicos genotóxicos que podem aumentar o risco a doença, 

danificando diretamente e indiretamente as cadeias de DNA, tornando o material genômico 

instável e levando a lesões em sua cadeia (GALBIATTI et al., 2013; VIEIRA; AGUIAR; 

SOUZA, 2015). Por sua vez, o álcool, apesar de não ser um agente carcinogênico, realiza a 

potencialização dos efeitos do tabaco, por tornar as membranas mucosas mais permeáveis a 

penetração do agente carcinógeno (LEMOS JUNIOR et al., 2013).  

No entanto, outros fatores podem estar relacionados ao seu desenvolvimento, como a 

imunossupressão do paciente, presença do HPV (CHATURVEDI et al., 2013; DALEY et al., 

2014), exposição solar, que é a principal causa do câncer de lábio, a deficiência nutricional, 

baixas condições socioeconômicas, idade avançada, má higiene bucal, problemas dentários, 

como a presença de cáries e dentes deteriorados, traumas na mucosa oral, sejam eles 

ocasionados por uso de próteses dentárias ou de outras origens, e a candidíase crônica 

(ALAIZARI; AL-MAWERI,  2014), além do baixo consumo de caroteno, uso de enxaguantes 

bucais com álcool, etnia branca (DOMINGOS; PASSALACQUA; OLIVEIRA, 2014), e a 

presença de infecções virais ou fúngicas (VIDAL et al., 2012).  

O início do desenvolvimento da doença é, na maioria dos casos, assintomático, o que 

representa um dos fatores responsáveis pelo atraso no diagnóstico (SANTOS et al., 2013). 

Havendo assim, a possibilidade da existência de uma margem de tempo entre o momento de 

instalação da doença e o surgimento dos primeiros sinais e sintomas, o que pode retardar a 

procura do paciente por uma unidade de saúde (ALMEIDA et al., 2011). 

A principal lesão pré-cancerígena que pode ser encontrada em pacientes sugestivos ao 

CCE é a leucoplasia, e apesar de cerca de 80% das lesões leucoplásicas serem benignas, a 
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realização da biópsia para diagnóstico não deve ser descartada (KAO et al., 2009). Com o início 

da sintomatologia, pode ser evidenciada a dor em estágios avançados, sangramento, trismo 

muscular, dificuldades de deglutição, respiração, mastigação e dicção, redução da sensação de 

sabor dos alimentos e diminuição da autoestima (LEMOS JUNIOR et al., 2013). 

As principais características histopatológicas que podem ser observadas nessas lesões e 

no desenvolvimento do CCE oral e de orofaringe é a intensa atipia celular e a marcação de 

células neoplásicas, e é o comportamento diferenciado dessas células que será responsável pela 

caracterização da evolução e agressividade da doença (SANTOS et al., 2013).  

Diferentes métodos de diagnóstico clínico e de gradação histopatológica são utilizados 

para classificação e conhecimento da doença. O sistema TNM (Tumor primário, nódulo 

regional e metástase à distância) representa o principal método de escolha diagnóstica e é 

responsável por avaliar o tumor (presença, localização e tamanho), nódulos regionais (presença, 

localização, quantidade e tamanho) e metástases distantes (presença e localização) (ALMEIDA 

et al., 2011).  

O sistema TNM é utilizado para determinação das condutas a serem tomadas de acordo 

com o estadiamento clínico (EC) do paciente e padronização das informações (ALMEIDA et 

al., 2011), sendo comumente associado a outros métodos que avaliam o comportamento das 

células tumorais. Sua classificação e estágio em que o CCE é diagnosticado estão relacionados 

diretamente ao atraso na realização do diagnóstico da doença, a presença de comprometimento 

nodal, por ser um câncer localmente invasivo e por as células apresentarem tropismo no sistema 

linfático, e a presença de metástases (DOMINGOS; PASSALACQUA; OLIVEIRA, 2014).  

O EC da doença, utilizando o sistema de classificação TNM, permite ao profissional 

classificá-la de acordo com as características do tumor, envolvimento nodal e presença de 

metástases a distância, e, conjuntamente, avaliar o prognóstico da doença de forma 

individualizada (DESCHLER; MOORE; SMITH, 2014).  

De acordo com essa classificação o tumor pode estar em Tx (sem acesso ao tumor), T0 

(sem evidência de tumor primário), Tis (Carcinoma in situ), T1 (<= 2cm), T2 (> 2cm e <= 4cm), 

T3 (> 4cm) e T4 (qualquer tamanho com extensão expandida para outros locais regionais); o N 

pode estar em Nx (sem acesso), N0 (sem linfonodo regional evidente), N1 (unilateral com 

diâmetro <= 3cm), N2 (unilateral, contralateral ou bilateral com diâmetro > 3cm e <= 6cm) e 

N3 (envolvimento nodal com diâmetro > 6cm) e o M pode estar em M0 (sem metástases à 

distância evidentes) e M1 (com metástases à distância evidentes) (TROTTA et al., 2011; 

DESCHLER; MOORE; SMITH, 2014; CHI; DAY; NEVILLE, 2015).  
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Pacientes em T1, N0 e M0 são classificados como estágio I, enquanto àqueles com 

T2N0M0 se encontram no estágio II, com T1 ou T2N1M0 e T3N0 ou N1M0 estão no estágio 

III e os que se apresentam em T1T2T3N2M0, T4N0N1N2M0, qualquer T com N3 e M0, e 

qualquer T com qualquer N e M1 são classificados como estágio IV, permitindo auxiliar na 

tomada de condutas de forma individualizada e na identificação de outros fatores que possam 

influenciar na evolução do caso (TROTTA et al., 2011). 

O sistema de gradação histopatológica é um método importante para o conhecimento do 

comportamento biológico discrepante entre os tumores em seus graus de diferenciação celular 

(pouco diferenciado, moderadamente diferenciado e bem diferenciado), e provê informações 

complementares ao TNM, que podem contribuir para o EC e auxiliar na escolha terapêutica 

(LOURENÇO et al., 2007).  Além de outros métodos serem gradativamente estudados e 

inclusos na realização do diagnóstico da doença, como o sistema de gradação histopatológica 

de malignidade, desenvolvido por Bryne em 1972, que realiza a avaliação de 5 aspectos 

microscópicos: grau de queratinização, pleomorfismo nuclear, número de mitoses atípicas, 

padrão de invasão e resposta do hospedeiro (CARLI et al., 2009). 

O diagnóstico precoce da doença, para redução de sua morbimortalidade, pode ser 

realizado através do acompanhamento em massa aos pacientes das unidades e redução do atraso 

no acompanhamento médico e odontológico nos serviços em saúde (WALL, 2013), pelo ensino 

ao autoexame, aplicação do exame clínico pelo profissional de saúde com avaliação minuciosa 

e solicitação da biópsia por profissional capacitado, que ainda é tida como padrão ouro para 

diagnóstico (LEMOS JUNIOR et al., 2013).  

A realização do diagnóstico precoce eleva a sobrevida do paciente, além de evitar 

tratamentos mais agressivos que possam causar maior número de sequelas (BONFANTE et al., 

2014), e, gradativamente, novos exames têm sido testados para serem utilizados na investigação 

da doença, como a fluorescência clínica (LEMOS JUNIOR et al., 2013). Para diagnóstico e 

identificação da sobrevida do paciente, deve-se considerar que a localização do tumor traduz o 

comprometimento do CCE no organismo do indivíduo e evidencia o risco para o 

desenvolvimento de metástases, além de determinar a necessidade e intensidade do tratamento 

a ser realizado (ALMEIDA et al., 2011). 

O tratamento poderá incluir procedimentos cirúrgicos, sessões de radioterapia e 

quimioterapia, de forma isolada ou combinada (BONFANTE et al., 2014), e, diante das 

sequelas que acometem o indivíduo e afetam principalmente as funções dos dentes, língua, 

mandíbula, palato e faringe, atingindo a capacidade de comer, beber, mastigar e engolir, 
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também são realizadas medidas de reconstrução e reabilitação com o paciente (CHI et al., 

2015). 

 

2.2 Estudos avançados na tumorigênese 

2.2.1 Lesões do DNA, estresse oxidativo e antioxidantes 

O câncer é considerado uma doença genômica, pois está associado a diferentes 

alterações cumulativas no material genético do indivíduo, o DNA, que acometem as células 

normais do organismo e acabam por ocasionar gradativas transformações, como a atribuição de 

características malignas, potencial de proliferação, invasão e metástase, relacionadas às lesões 

no DNA e alterações nas sequências cromossômicas (DANTAS et al., 2009), que têm sido 

observadas e relacionadas ao processo de carcinogênese (LEMOS JUNIOR et al., 2013).  

O desenvolvimento de lesões no DNA está associado a um número considerável de 

mutações genéticas e epigenéticas, como a perda da heterozigozidade, inativação gênica por 

metilação e amplificação gênica, bem como a ativação de oncogenes, expressão de fatores 

angiogênicos e metastáticos, desativação de supressores de tumor e presença de polimorfismos 

genéticos em enzimas metabólicas que atuam na proteção do DNA (COLOMBO, RAHAL, 

2009). 

  Entre os fatores que podem lesionar a cadeia de DNA, encontram-se as EROs, que são 

moléculas liberadas em processos naturais do organismo, como a formação do superóxido de 

oxigênio (O2-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e a hidroxila (OH-) na respiração celular, e que 

exercem papel importante em vários processos metabólicos para o funcionamento adequado do 

organismo, no entanto, quando produzidas em excesso ou na atividade reduzida dos 

antioxidantes,  podem apresentar efeito prejudicial ao indivíduo (ANDRADE et al., 2010).  

As EROs são resultantes do desemparelhamento de elétrons na cadeia do oxigênio e 

geram a liberação de radicais livres (RL) (WEIDINGER; KOZLOV, 2015). Em condições 

normais, atuam na regulação de diferentes vias de transdução de sinais celulares, como as vias 

reguladoras das proteínas quinase ativada por mitógeno (MAPK) e fosfoinositídeo-3-quinase 

(PI3K); em desequilíbrio, induzem ao estresse oxidativo celular, podendo provocar danos ao 

indivíduo e em suas estruturas biológicas e atuar como participante em etapas da transformação 

e progressão tumoral, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de neoplasias malignas 

(SILVA; JASIULIONIS, 2014). 

Os mecanismos de defesa antioxidantes do organismo buscam inibir ou reduzir os 

efeitos deletérios ocasionados pelo estresse oxidativo, que podem, se não controlados, 

contribuir para a disfunção dos sistemas de reparo e fragmentação do DNA, favorecendo o 
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desenvolvimento de diferentes doenças (BARBOSA et al., 2010). Além disso, esses efeitos 

também podem ser intensificados através das alterações epigenéticas no indivíduo, mas que, 

diferentemente das alterações genéticas, podem ser reversíveis e são passíveis de tratamento 

(SILVA; JASIULIONIS, 2014). 

O dano oxidativo ao DNA, desencadeado pelas EROs, pode levar a formação de 

mutações celulares que desempenham importante papel na iniciação, promoção, progressão 

tumoral e ativação de agentes cancerígenos altamente ativos, e pode ter seu efeito 

potencializado ao ser associado ao uso do tabaco e do álcool e a exposição a diferentes agentes 

cancerígenos, através da elevação de RL durante seu metabolismo e intensificação do estresse 

oxidativo (KATAKWAR et al., 2016).  

A manutenção do equilíbrio entre a produção e liberação das EROs, controle da 

liberação de RL e prevenção do estresse oxidativo celular, é realizada pelos métodos 

antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos das células, que podem ser produzidos no meio 

celular ou obtidos através da alimentação e realizam a limpeza de metabólitos reativos de 

oxigênio (SILVA, JASIULIONIS, 2014).  

Os principais antioxidantes enzimáticos são o Superóxido Dismutase (SOD), a Catalase 

(CAT) e a Glutaniona Peroxidase (GPx), e os não enzimáticos, adquiridos através da 

alimentação, são compostos por vitaminas, minerais e compostos fenólicos (BARBOSA et al., 

2010). Seu alto consumo através da alimentação vem sendo associado a um menor risco para o 

desenvolvimento do CCO (KATAKWAR et al., 2016). 

As proteínas da família paraoxonase (PONs), formada pela PON1, PON2 e PON3, 

apresentam importante papel antioxidante no organismo dos indivíduos e sua atuação está 

relacionada ao desenvolvimento ou a proteção de doenças, incluindo as neoplasias malignas 

(DEVARAJAN; SHIH; REDDY, 2015), influenciando na realização de diferentes estudos para 

melhor elucidar a implicação de sua ausência ou deficiência no organismo. 

A PON1 é a principal proteína das PONs presente na circulação sanguínea, e 

desempenha importante papel não apenas como antioxidante, mas como anti-inflamatório e 

protetor do HDL, sendo gradativamente associado a função ateroprotetora (DEVARAJAN; 

SHIH; REDDY, 2015). A variação das suas atividades tem sido bastante associada a presença 

de polimorfismos na PON1, que podem favorecer ao desenvolvimento de doenças, como o 

CCO, principalmente, quando associadas a fatores ambientais (LOU-BONAFONTE et al., 

2015).  

Além disso, o processo de angiogênese e linfangiogênese, responsável pela formação 

de novos vasos sanguíneos e linfáticos, respectivamente, os processos inflamatórios e a 
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infiltração de células brancas são características de diferentes tumores (STOCKMANN et al., 

2014). Durante a carcinogênese, a angiogênese e linfangiogênese permitem que o tumor crie 

sua própria rede vascular sanguínea e linfática, através da invasão da rede vascular do 

hospedeiro e regeneração dos vasos (OLIVEIRA et al., 2010), que fornece o suprimento de 

nutrientes e oxigênio e garantem a remoção de resíduos, favorecendo a formação de metástases 

(ALLAEDINI; ETMAD - MOGHADAM, 2016) e progressão tumoral (STOCKMANN et al., 

2014) 

Gradativamente, tem-se buscado a relação desses processos com a invasão pelo CCE 

oral e orofaríngeo, prognósticos da doença e terapêuticas utilizadas (ALLAEDINI; ETMAD - 

MOGHADAM, 2016), considerando sua relação direta com o desenvolvimento do câncer e 

progressão em metástases, refletindo na agressividade das células tumorais (NISHIDA et al., 

2006), evolução e prognóstico da doença. Desta forma, áreas com maior vascularização 

apresentam elevada suscetibilidade ao desenvolvimento de metástases e pior prognóstico, 

enquanto áreas com menor vasculatura dificilmente migram para outras regiões e apresentam 

melhor evolução e sobrevida (CARLI et al., 2009). 

Por sua vez, a intensa produção de citocinas pró-inflamatórias e distribuição de células 

de defesa no organismo do indivíduo, durante o processo inflamatório, tem sido retratada como 

um dos fatores relacionados ao surgimento de tumores malignos, por tornarem o ambiente 

propicio às transformações celulares e perda da sinalização pelo sistema imunológico, durante 

a inflamação exacerbada (STOCKMANN et al., 2014). 

O TNF-α e o TGF-β representam umas das principais citocinas produzidas no processo 

de inflamação crônica, no entanto, também podem atuar no processo de angiogênese e afetar 

diretamente na proliferação de células endoteliais e em sua diferenciação, podendo levar a 

formação de mutações genéticas (BOGHOZIAN; AZIZI; MIRSHAFIEY, 2013). Atuam, 

principalmente, na formação do tecido de granulação e modulação de lesões e na indução da 

diferenciação celular através da estimulação de fatores angiogênicos a partir de outras células, 

respectivamente, mas apresentam importante papel na resposta imunológica tumoral 

(UCUZIAN et al., 2010).  

Assim como na PON1, a presença de polimorfismos no TNF-α e TGF-β tem sido 

associada a alterações na proliferação dessas citocinas e na maior ou menor suscetibilidade ao 

desenvolvimento de determinadas doenças, como o CCO (KIESZKO et al., 2010). 
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2.2.2 Estudo dos polimorfismos genéticos no câncer oral  

O DNA humano apresenta sistemas de reparo que codificam informações e protegem 

sua integridade, realizando constante monitoração dos cromossomos em suas cadeias 

(MORITA et al., 2010). No entanto, esses sistemas podem ser influenciados por fatores 

endógenos e exógenos, e danos podem passar despercebidos, favorecendo ao surgimento de 

variações genéticas que podem influenciar na suscetibilidade, evolução e desfecho de doenças 

(OLIVEIRA et al., 2011).  

Quando variações genéticas estão presentes em menos de 1% da população, são 

conhecidas como mutações, mas, se acometem um número maior que 1% são considerados 

polimorfismos genéticos (BALASUBRAMANIAN et al., 2004), que podem trazer benefícios 

adaptativos para o organismo ou estar associado a apresentação de efeitos negativos, como 

maior suscetibilidade ao desenvolvimento de diferentes doenças (ROPERS, 2007). Esses genes 

são considerados polimórficos funcionais quando atuam alterando a atividade da proteína 

codificada em relação à proteína selvagem (ARAKAKI; MARQUES; SANTOS, 2009). Alguns 

genes polimórficos podem ser transmitidos hereditariamente em diferentes gerações, 

conferindo caráter genético e hereditário ao gene (SOEMEDI et al., 2014).  

O mapeamento genético dessas variações evidencia a presença de diferentes tipos de 

polimorfismos, que incluem desde a modificação de uma única base nitrogenada na cadeia do 

DNA, até a modificação de cadeias completas (OLIVEIRA et al., 2011). Um dos constantes 

desafios tem sido a realização de mapeamentos em genes polimórficos para identificação de 

fatores de risco desconhecidos e associados ao desenvolvimento de doenças (THE 

INTERNATIONAL HAPMAP CONSORTIUM, 2007).  

Como por exemplo, se a presença de polimorfismos genéticos pode estar relacionada 

com o aumento ou não do risco de desenvolvimento de cânceres (ARAKAKI; MARQUES; 

SANTOS, 2009), que possa contribuir para a realização de um diagnóstico precoce e o melhor 

conhecimento sobre os fatores que podem influenciar na progressão da doença e em seu 

prognóstico (YANG et al., 2016).  

Uma das formas mais utilizadas atualmente para análise da relação dos polimorfismos 

com o desenvolvimento do câncer, é o mapeamento genético dos SNPs, que são caracterizados 

pela modificação de apenas uma base nitrogenada (A, T, G ou C) na cadeia do DNA, e auxiliam 

no conhecimento de genes que podem afetar a saúde, a progressão de doenças e a resposta do 

indivíduo a medicações e a fatores ambientais (OLIVEIRA et al., 2011). 

SNPs são os tipos mais frequentes de variações genéticas e exercem maior influência 

no desenvolvimento de doenças relacionadas a um gene, sendo muito utilizado para prever a 
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suscetibilidade e o prognóstico do câncer (WENG et al., 2012), e, no que concerne ao 

desenvolvimento do CCE oral e orofaríngeo, têm-se realizado estudos sobre a presença de SNPs 

no TNF- α, TGF- β e PON1 e sua influência na evolução e prognóstico da doença. 

 

2.3 TNF- α, TGF- β e PON1 

2.3.1 PON1 

A PON1 é uma proteína da família das PONs, juntamente com a PON2 e a PON3. É 

formada por 354 aminoácidos e está localizada no cromossomo 7, sendo sintetizada pelo fígado 

e distribuída na corrente sanguínea, e entre suas funções encontram-se a proteção contra 

neurotoxicidade de organofosfatos na circulação, inibição da oxidação lipídica em baixa 

densidade e proteção contra aterosclerose (GOSWAMI et al., 2009).  

A PON1 apresenta papel antioxidante no estresse oxidativo induzido pelas EROs, e sua 

funcionalidade tem sido estudada e associada a maior ou menor suscetibilidade ao 

desenvolvimento de diferentes doenças. A proteína atua, por exemplo, como antioxidante do 

peróxido de hidrogênio (H2O2), controlando-o e prevenindo danos oxidativos (MURUGAN et 

al., 2012). É um dos principais sistemas de eliminação de RL do corpo humano, atuando em 

sua redução ou transformação em um composto menos reativo, e minimizando os riscos para o 

desenvolvimento de doenças, como os tumores malignos (GOSWAMI et al., 2009; LOU-

BONAFONTE et al., 2015). 

Em estudo sobre o CCO, evidenciou-se a elevação das EROs e a redução da atividade 

das paraoxonases com o desenvolvimento da doença entre os indivíduos acompanhados, 

podendo representar um dos fatores etiológicos desencadeantes da patologia (MALIK et al., 

2014), associado ou não a presença de SNPs em sua estrutura. 

Identificou-se que o local de codificação da PON1 apresenta 2 sítios polimórficos: a 

substituição de uma leucina (L) por metionina (M), na transição de A → T na posição 55 do 

éxon 3 (55 LNM), e a substituição de uma glutamina (Q) por arginina (R), na transição de C → 

T na posição 192 do éxon 6 (192QNR), que podem afetar sua expressão e concentração no 

organismo (GOSWAMI et al., 2009) e dão origem aos dois importantes polimorfismos 

genéticos funcionais da PON1, o rs854560A>T e o rs662C>T, respectivamente (FANG et al., 

2012). 

Evidenciou-se que portadores do alelo C (selvagem) do rs662C>T possuem menor 

atividade da PON1 e portadores do alelo A (selvagem) do rs854560A>T são correlacionados 

com níveis mais elevados de atividade da proteína (DAVIES et al., 1996). A redução da 
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atividade da PON1 é relatada em diferentes grupos de doenças, incluindo a diabetes mellitus, 

doença cardiovascular e hipercolesterolemia (FANG et al., 2012).   

Estudos epidemiológicos investigaram as associações entre estes polimorfismos e 

cânceres, tais como o pulmão (AKSOY-SAGIRLI et al., 2011), mama (GALLICCHIO et al., 

2007), cérebro (SEARLES NIELSEN et al., 2005) e câncer de ovário (ARPACI et al., 2009), 

mas os dados ainda foram controversos.  No Brasil, pesquisadores do INCA investigaram o 

rs662C>T e rs854560A>T em 1027 pacientes com leucemia, verificando que pacientes 

portadores do alelo polimórfico T do rs854560A>T tiveram quase duas vezes mais chances de 

desenvolver a leucemia (OR=1.93), enquanto o genótipo polimórfico TT do rs662C>T teve 

menor frequência em pacientes com leucemia (OR=0.64) (GONCALVES et al., 2012). 

Em estudo, identificou-se uma relação positiva entre o rs854560 e o desenvolvimento 

da carcinogênese, mas não houve uma relação clara sobre o papel do rs662 no câncer, embora 

os dados ainda apresentassem limitações (FANG et al., 2012). No que diz respeito ao 

desenvolvimento do CCO, ainda não foi evidenciada uma relação específica entre o 

desenvolvimento da doença com SNPs na PON1. 

Além de sua menor atividade antioxidante, alterações na proteína podem influenciar na 

formação de células malignas de forma indireta, como no processo inflamatório, através da 

ativação de vias que sinalizam a produção de citocinas. Em pacientes com aterosclerose, foi 

observado que o aumento da atividade da PON1 foi associado a reduzidos níveis de TNF-α, 

especulando-se que baixos níveis de PON1 promovam uma elevação na quantidade de EROs 

que sensibilizam receptores que ativam a via NF-κB, que por sua vez estimularia a expressão 

de TNF-α (LUERSEN et al., 2011). 

 

2.3.2 TNF- α  

Citocinas são pequenas glicoproteínas produzidas por células imunes ativas, como os 

linfócitos T helper e células apresentadoras de antígenos, e possuem efeito específico na 

comunicação célula - célula (SINGH et al., 2015). Citocinas do tipo Th1, são necessárias para 

imunidade anti-tumoral, enquanto as do tipo Th2, juntamente ao TNF- α e TGF-β, podem ser 

responsáveis pelo desenvolvimento favorável do tumor (HSU et al., 2014). As variabilidades 

nas sequências de genes dessas proteínas podem afetar fortemente sua atividade no sistema 

imunológico e sua capacidade de monitorar e eliminar células cancerosas (JIN et al., 2013). 

O TNF-α é uma potente citocina pró-inflamatória e imunorreguladora, que desempenha 

importante papel na iniciação da resposta inflamatória e em sua sobrerregulação (CHEN et al., 

2013), estando envolvida no crescimento, diferenciação, função celular e sobrevivência de 
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muitas células (ZHOU et al., 2011) e relacionando-se tanto a apoptose celular como a sua 

proliferação, com papel anti-tumoral e pró-tumoral no câncer (ZIDI et al., 2010). 

É membro da família TNF, que é composta de proteínas e citocinas que atuam em 

inúmeros processos biológicos celulares, tais como defesa em processos inflamatórios, 

apoptose celular e auto-imunidade (KEYSTONE, WARE, 2010). Seu gene está localizado no 

cromossomo 6 e sua produção pode ser realizada por um conjunto de células, como as células 

T ativadas, monócitos ativados e macrófagos, e entre seus receptores celulares encontram-se o 

TNFR1 (p55 ou CD120a) e o TNFR2 (p75 ou CD120b) (ZIDI et al., 2010).  

Sua localização está em uma região do complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC), que é altamente polimórfica, e seus níveis aumentados por um longo período de tempo 

podem causar uma inflamação descontrolada que tem efeito prejudicial ao organismo do 

indivíduo (SINGH et al., 2015). 

Foi conhecido, inicialmente, por induzir a apoptose de células tumorais em ratos e 

constantes experimentos tendem a avaliar sua relação com a proliferação de células tumorais e 

formação de metástases (CHEN et al., 2013). Por atuar na produção de diferentes citocinas 

inflamatórias e marcadores inflamatórios, a longo prazo, sua elevada produção pode favorecer 

ao desenvolvimento e progressão do câncer, por evasão das células cancerígenas ao sistema 

imunológico ou resposta inflamatória exacerbada (ZIDI et al., 2010). 

O processo inflamatório tem apresentado importante papel na patogênese do câncer, e 

o TNF-α, como uma das principais citocinas, tem sido associado ao desenvolvimento e 

progressão da doença, através das vias NF-κB e do fator de transcrição AP-1 (ZHOU et al., 

2011). Apesar do seu notável papel anti-tumoral, diferentes estudos têm sido realizados para 

avaliação da relação de SNPs no TNF-α com a suscetibilidade ao desenvolvimento do câncer.  

SNP na região promotora do TNF-α pode promover alterações funcionais e, portanto, 

afetar a suscetibilidade ao câncer de um indivíduo. SNP do gene TNF-α na posição -238 tem 

sido relacionado com menor risco de desenvolvimento do câncer, enquanto alterações nos genes 

na posição -859 e +488 têm sido associados a maior risco para alguns tipos de câncer (ZIDI et 

al., 2010). Por outro lado, evidenciou-se que os genes polimórficos comumente associados ao 

desenvolvimento de diferentes tipos de câncer estão entre as transições das regiões promotoras 

-238 e -308 (CHEN et al., 2013). 

Como a transcrição do TNF-α é regulada geneticamente, tem-se associado que 

polimorfismos nas regiões promotoras -238 (rs361525), -308 (rs1800629), -857 (rs1799724), e 

-1031 (rs1799964) poderiam regular inadequadamente a produção do TNF-α e representar fator 

de risco para a proliferação de células malignas (ZHOU et al., 2011). 
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O rs1800629G>A foi associado à alteração na produção de TNF-α, com uma maior 

transcrição da proteína in vitro e in vivo induzida pelo alelo polimórfico A, fato também 

observado no rs1799724C>T, rs1800630C>A e rs1799964T>C (JIN et al., 2013). Nesse 

mesmo estudo, que avaliou 325 pacientes com CCE oral, constatou-se que 100 pacientes foram 

positivos para o HPV-16, e que os portadores de HPV-16 com genótipos polimórficos dos SNPs 

estudados apresentaram maior risco para o câncer quando comparados aos indivíduos HPV-16 

negativos com genótipo selvagem. 

Apesar dos dados ainda serem controversos, no estudo de CHEN et al. (2013), a relação 

positiva entre os rs361525 e rs1800629 e o aumento da suscetibilidade ao desenvolvimento do 

CCO foi significativamente encontrada, evidenciando que o alelo G selvagem e genótipos GG 

/ GA no rs1800629 podem reduzir o risco da doença, enquanto o alelo G e genótipo GG 

selvagem do rs361525 podem elevar o risco. No entanto, em metanálise realizada, o rs1800629 

foi associado a maior risco para o CCO, enquanto não foi observada associação entre o 

rs361525 e a doença (LIU; LIU; LIU, 2017). 

O rs1800629 foi encontrado como importante fator de risco para um número 

considerável de cânceres e o rs361525 como portador de um aparente papel protetor contra o 

câncer (ZHOU et al., 2011). Erdei et al. (2013) ao avaliarem o rs361525G>A em pacientes com 

lesões pré-cancerizáveis, evidenciou que indivíduos com lesões benignas orais portadores do 

genótipo AA polimórfico tiveram menor risco de apresentar lesões pré-cancerizáveis 

(OR=0.15). Com isso, esses SNPs poderiam servir como marcadores genéticos em pacientes 

com CCO (CHEN et al., 2013).  

Embora fatores extrínsecos possam predominar no desenvolvimento do câncer, tais 

como hábitos de vida e exposição a agentes cancerígenos (CHI; DAY; NEVILLE, 2015), a 

presença de SNPs em outras citocinas, como o TGF-β, poderia afetar os efeitos do rs361525 

G>A na patogênese do câncer, e, juntamente com o TNF-α, o TGF-β regula funções celulares 

essenciais no crescimento celular, desenvolvimento, diferenciação, motilidade, aderência e 

apoptose em células normais e malignas (BOGHOZIAN; AZIZI; MIRSHAFIEY, 2013). 

 

2.3.3 TGF- β 

O TGF-β é membro de uma família de fatores de crescimento que estão envolvidos na 

regulação de uma série de processos imunomodulares, e é produzido por células T reguladoras 

(TREG) (CARNEIRO et al., 2013). Consiste em uma proteína que atua no processo de 

regulação do ciclo celular, em sua diferenciação, migração e vascularização (GU; WANG; 

WANG, 2015), sendo subdividido em 3 isoformas (TGF- β 1, β 2 e β 3) que são codificadas 
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por genes distintos e regulam muitos dos processos celulares (HSU et al., 2015), exercendo sua 

função através de um complexo receptor da superfície celular que podem ser do tipo I (TGFbRI) 

ou do tipo II (TGFbRII) (CARNEIRO et al., 2013). 

O TGF-β1 está localizado no cromossomo 19, e como agente anti-tumoral é responsável 

pela indução da regressão do tumor por vias independentes (HSU et al., 2014), sendo capaz de 

induzir a morte celular por apoptose em uma variedade de células, através de diferentes vias. O 

TGF-β medeia a apoptose fisiológica em células epiteliais gástricas por meio da ativação de 

Smads, Bim e caspase-9, e induz a apoptose em células tumorais através de ativação Fas-ligante 

dependente da via de morte Fas (HA THI et al., 2013). 

A presença de diferentes mutações ou polimorfismos, como o SNP, podem influenciar 

em sua expressão e função, e muitos destes estão associados a maior ou menor predisposição 

ao desenvolvimento de neoplasias, embora esta relação ainda não tenha sido melhor definida 

(GU; WANG; WANG, 2015). 

O efeito inibitório do TGF-β é um dos fatores que impedem o desenvolvimento do 

tumor, no entanto, a mutação desse gene é um dos motivos que pode estar relacionado a sua 

resistência e progressão tumoral (LEE et al., 2009). Dois tipos de polimorfismos comuns ao 

gene TGF-β são o T869C (rs1800470, rs1982073, T29C e Leu10Pro) e o G509A (rs1800469), 

que ao promover a elevação dos níveis da proteína no soro humano, podem ser fator 

condicionante para o desenvolvimento de células cancerígenas, por inibir as respostas 

inflamatórias locais e permitir que as células cancerígenas não sejam identificadas como corpos 

estranhos, dificultando a resposta imunológica (CARNEIRO et al., 2013). 

A relação do polimorfismo do TGF-β com o desenvolvimento do câncer de cabeça e 

pescoço ainda é controversa, mas acredita-se que mutações genéticas na proteína podem gerar 

uma desregulação da via inibitória do crescimento pela citocina e favorecer o crescimento de 

células tumorais da região (LEE et al., 2009). 

Estudos envolvendo os SNPs em genes do TGF-β evidenciaram uma relação 

significativa entre o rs1800471 e o desenvolvimento do câncer oral, e juntamente com o 

rs1982073, tem sido associado ao desenvolvimento de diferentes tipos de cânceres (HSU et al., 

2014). Além disso, a presença de níveis elevados da proteína também tem sido associada ao 

aumento da vascularização do tumor e pior prognóstico da doença, e outras evidências também 

retratam que esses níveis estão associados ao desenvolvimento do câncer oral (CARNEIRO et 

al., 2013). 

Um dos estudos observou maior risco de desenvolvimento do câncer oral no alelo C do 

códon 25 com relação ao alelo G em pacientes com a doença, e o genótipo GC foi 
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significativamente maior no grupo com a doença quando comparado ao genótipo GG, no 

rs1800471(HSU et al., 2015). No entanto, outro estudo evidenciou que o genótipo no códon 10 

não é um fator determinante para o desenvolvimento de lesões orais, e que o SNP do códon 25 

do TGF-β1 e o aumento dos níveis séricos da proteína podem contribuir para o maior risco de 

câncer oral (HSU et al., 2014) 

Ao realizar a associação entre os polimorfismos dos genes G509A e T869C do 

rs1800469 e a suscetibilidade ao risco de câncer, evidenciou-se que SNP na região G509A não 

apresenta relação significativa com seu desenvolvimento, enquanto SNP na região T869C 

representa maior fator de risco para a doença, embora os dados precisem ser melhor elucidados 

(GU; WANG; WANG, 2015). 

Lundberg et al. (2010) avaliaram o rs1982073 em 34 pacientes com CCE de cabeça e 

pescoço tratados com quimioradioterapia. Neste SNP, a troca de T por C propicia a troca de 

aminoácidos (Leu10Pro) e uma alteração nos níveis da proteína, que se encontram mais 

elevados na variável polimórfica. Os pesquisadores encontraram uma associação entre o 

genótipo polimórfico (CT/CC) com maior tempo de sobrevida global e livre da doença. 

Erdei et al. (2013), ao analisar o rs1800469G>A, mostraram efeitos protetores em 

relação ao câncer oral. O genótipo polimórfico foi inversamente associado com pacientes com 

CCE oral (OR = 0.27). Os autores destacam a necessidade da realização de mais estudos no 

câncer oral com enfoque nos aspectos imunológicos básicos, para que essa citocina possa ser 

utilizada para o benefício clínico no tratamento do câncer oral. 

Até o momento, 7 polimorfismos foram detectados em cadeias de aminoácidos do TGF-

β, que podem afetar a expressão e função dessa citocina e influenciar positivamente ou 

negativamente para o desenvolvimento do câncer (CARNEIRO et al., 2013).  

 

2.3.4 Via de ativação das proteinas - NF-κB 

A PON1, o TNF-α e o TGF-β apresentam uma via de ativação em comum: a NF-κB. 

Essa via foi identificada pela primeira vez em 1986 por San e Baltimore, e é responsável por 

regular a expressão de muitos genes durante a resposta imune, a adesão celular, diferenciação, 

proliferação, angiogênese e apoptose celular (LUO et al., 2016). 

O fator de transcrição nuclear kappa B (NF-κB) é um dos fatores de transcrição que 

atuam no controle da transcrição de genes em processos inflamatórios (BARNES; KARIN, 

1997). A família NF-κβ é formada pelo p50 /p105 (NFKβ-1), p65 / Rel A, c-Rel, Rel B, e p52 

/ p100 (NF-κβ 2), e o gene NF-κβ 1 humano é localizado no cromossomo 4q24, sendo 

responsável por codificar uma proteína de ligação do DNA que pode atuar na regulação do 
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processo de inflamação e no desenvolvimento do câncer (LUO et al., 2016). Essa via de 

ativação é alvo de estudo e intervenção durante o tratamento do câncer, por estar suscetível à 

transcrição de genes polimórficos que podem favorecer ao desenvolvimento de células 

tumorais, ou a presença de polimorfismos em sua estrutura, que podem gerar modificações e 

atuar negativamente em seu papel de sinalização na transcrição dos genes. 

Com isso, SNPs no TNF-α, TGF-β e PON1 podem ser resultantes de uma deficiente 

ativação da via de sinalização NF-κB polimórfica ou seus SNPs podem resultar em uma 

sinalização e atuação deficiente dessa via, que podem favorecer o desenvolvimento de 

diferentes tipos de cânceres, como o câncer oral, tornando necessária a identificação da relação 

dos SNPs na PON1, TNF-α e o TGF-β com o desenvolvimento de células malignas orais e de 

orofaringe, bem como sua relação com o prognóstico da doença. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral: 

Investigar o valor prognóstico dos polimorfismos funcionais nos genes da PON1, TNF-

α e TGF-β no carcinoma de células escamosas oral e orofaríngeo. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 Analisar e comparar a frequência dos SNPs dos genes PON1, TNF-α e TGF-β no 

grupo controle e no grupo com carcinoma de células escamosas oral e orofaríngeo; 

 Analisar a associação entre os SNPs e as variáveis clínicas da doença: localização 

do tumor, estadiamento clínico, tamanho do tumor e envolvimento nodal. 

 Verificar o valor prognóstico dos SNPs por meio de curvas de sobrevida. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Caracterização do estudo  

Trata-se de um estudo coorte prospectivo dos polimorfismos funcionais nos genes da 

PON1 (rs854560 e rs662), TNF-α (rs1800629 e rs361525) e TGF-β (rs1800469) em uma série 

de casos de CCE oral e orofaríngeo, para investigar a existência e frequência dos SNPs e seu 

possível valor prognóstico na doença.  

 

4.2 População alvo 

Foram selecionados pacientes atendidos no Centro Avançado de Oncologia da Liga 

Norte-riograndense Contra o Câncer no Hospital Dr. Luiz Antônio, Natal - RN. 

 

4.3 Amostra 

A amostra objeto desta pesquisa foi constituída por dois grupos: o grupo estudo, formado 

por todos os indivíduos com CCE oral e orofaríngeo diagnosticados e tratados com radioterapia 

e quimioterapia no Centro Avançado de Oncologia da Liga Norte-riograndense contra o Câncer, 

no Hospital Dr. Luiz Antônio, no período de 2011 a 2014 (N - 163 pacientes), e o grupo controle, 

composto por indivíduos saudáveis sem história médica pregressa de câncer e/ou doença 

inflamatória crônica (N - 143 indivíduos).  

Os pacientes do estudo foram acompanhados em um período de 24 meses. As amostras 

de DNA do grupo controle foram provenientes de projeto de pesquisa executado e aprovado pelo 

CEP UFRN e armazenadas no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse material também foi utilizado para verificar 

se os polimorfismos em estudo na amostra se encontravam em consonância com a Lei de Hardy-

Weinberg.  

 

4.4 Critérios de elegibilidade 

Foram inclusos na pesquisa todos os indivíduos com diagnóstico confirmado de câncer 

através da biópsia, que aceitaram participar e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) em duas vias (a do pesquisador e a do participante) (APÊNDICE A), com 

uma quantidade suficiente de sangue periférico coletada para preparo da amostra, extração do 

DNA e genotipagem dos SNPs. 
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4.5 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada em ambiente hospitalar, nos dias disponibilizados pela 

equipe de saúde e acessíveis aos participantes voluntários da pesquisa, envolvendo alunos de 

graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe - UFS e Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte - UFRN. O levantamento de informações clínico patológicas foi 

realizado por meio da leitura prévia do prontuário individual e entrevista junto ao paciente, com 

utilização de instrumentos semiestruturados pré-estabelecidos (APÊNDICES B, C e D). Após 

coleta de dados, realizou-se a coleta de amostra sanguínea periférica e preparo da amostra. 

 

4.6 Etapas da coleta de dados 

4.6.1 Prontuário individual 

Em etapa inicial, dados a respeito do gênero, idade, localização anatômica, tamanho do 

tumor, classificação TNM e EC da doença, envolvimento nodal, metástase à distância, 

tratamentos utilizados e sobrevida livre e global da doença foram coletados em prontuário 

individual. 

 

4.6.2 Entrevista 

Após coleta de dados em prontuário, realizou-se a entrevista junto ao paciente. Durante a 

entrevista foram levantadas informações sobre os hábitos de vida que podem estar relacionados 

ao desenvolvimento do câncer avaliado: o hábito de fumar e de beber dos pacientes, bem como 

a quantidade diária utilizada e tempo de consumo.   

 

4.6.3 Amostra sanguínea 

Após coleta de informações clínico patológicas, foi realizado o preparo do paciente para 

coleta sanguínea. Foram coletadas amostras de sangue (4 ml) em tubos a vácuo contendo EDTA 

(vacutainer®) para extração de DNA e genotipagem dos SNPs. As amostras também puderam 

ser retiradas das coletas de rotina do hospital, como nos exames pré-operatórios ou exames 

prévios a quimioterapia ou radioterapia (exames confirmados como rotineiros no referido 

hospital), para evitar desconforto ao paciente na realização de duas punções individuais no 

mesmo dia (uma para o hospital e outra para a pesquisa).  
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4.6.4 Preparo e armazenamento da amostra 

Após coleta sanguínea, as amostras foram processadas por centrifugação a 2000 rpm, por 

10 minutos, a 4ºC, seguindo protocolo pré-determinado. Após centrifugação, o plasma foi 

separado e as amostras foram armazenados a -70º, para posterior realização da extração de DNA. 

 

4.7 Genotipagem dos SNPs 

4.7.1 Extração e purificação do DNA 

A extração de DNA, que consiste na lise das membranas biológicas e purificação do 

material genético, foi realizada através da técnica de extração por coluna de sílica, utilizando o 

kit comercial Invitrogen. Para extração, foram adicionados à amostra 25 μl de proteinase K 

(Invitrogen) em 1 tubo de rosca, 200 μl de soro (deixados previamente à temperatura ambiente 

(TA)) e 200 μl de tampão de lise Viral Lysis Buffer (L22), realizando vórtex por 15 seg.  

Após incubação a 56ºC por 15 min, realizou-se spin down por 5 seg e adicionou-se 250 

μl de etanol (96-100%), realizando vórtex por 15 seg e incubando à TA por 5 min. Após 

incubação, realizou-se spin down por 5 seg e aplicou-se o volume do tubo na coluna com coletor, 

fechando a coluna, centrifugando a 6.800 x g por 1 min, descartando o coletor com o líquido e 

colocando-a em coletor limpo. Realizou-se abertura da coluna e adicionou-se 500 μl de tampão 

Wash Buffer II sem molhar as bordas para 1ª lavagem, centrifugando a 6.800 x g por 1 min e 

descartando o líquido do coletor para realização da 2ª lavagem com Wash Buffer II com o mesmo 

coletor.  

Para 2º lavagem, adicionou-se 500 μl de tampão Wash Buffer II sem molhar as bordas da 

coluna, centrifugou-se a 16.000 x g por 2 min e descartou-se o coletor com o líquido. Após 

lavagens, colocou-se a coluna no tubo de microcentrifuga de 1,5 ml provido pelo kit, adicionando 

110 μl de água livre de RNAase (RNAase Free Water – E3), incubando à TA por 1 min, 

centrifugando por 16.000 x g por 1 min e descartando a coluna, para que ao final resta-se apenas 

o DNA purificado, que foi armazenado em tubos de eppendorf.  

 

4.7.2 Quantificação do DNA 

Para avaliação quantitativa e qualitativa da eficácia da extração do DNA do sangue, 

todas as amostras foram submetidas à análise por espectrofotometria, através da quantificação 

da concentração e pureza do DNA extraído em aparelho de precisão (Nanovue, GE Healthcare 

Life Sciences, UK) pela razão A260nm/A280nm. 
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4.7.3 Real Time PCR 

Para avaliação da presença ou ausência dos SNPs, a técnica utilizada foi a PCR em 

tempo real, com a metodologia TaqMan 5′-exonuclease allelic discrimination assays (Applied 

Biosystems, Foster City, CA), utilizando primers e sondas específicas para os SNPs 

pesquisados, que foram desenhadas previamente pela empresa Thermo Scientific ®, e cujas 

sequências estão descritas no quadro 1. 

 

Quadro 1: Sequência das sondas utilizadas. 

 

SNP SEQUÊNCIA DOS PRIMERS 

rs662 TAAACCCAAATACATCTCCCAGGAT[C/T]GTAAGTAGGGGTCAAG

AAAATAGTG 

rs854560 GCCAGTCCATTAGGCAGTATCTCCA[A/T]GTCTTCAGAGCCAGTTT

CTGCCAGA 

rs1800469 GAGGAGGGGGCAACAGGACACCTGA[A/G]GGATGGAAGGGTCAG

GAGGCAGAC 

rs1800629 GAGGCAATAGGTTTTGAGGGGCATG[A/G]GGACGGGGTTCAGCCT

CCAGGGTCC 

rs361525 GGCCCAGAAGACCCCCCTCGGAATC[A/G]GAGCAGGGAGGATGG

GGAGTGTGAG 

Fonte: Applied Biosystems, Foster City, CA, Thermo Scientific ®. Disponível em: 

https://www.thermofisher.com/br/en/home/brands/applied-biosystems.html. 

 

Na preparação, foram pipetados 3,8 µl de amostra de DNA a 5 ng/µl, acrescido de 0,2 

µl de sonda 40X [TNF-α (rs1800629 e rs361525); TGF-β (rs1800469)] ou 0,4 µl de sonda 20X 

[PON1 (rs854560 e rs662)] e de 4 µl de Master Mix Genotyping (Applied Biosystems, Foster 

City, CA)  em placas de 96 poços. A PCR em tempo real foi realizada no equipamento 7500 

Standard da Thermo Scientific ®.  

As condições da PCR em tempo real foram: aquecimento inicial 60 ºC por 30 seg, 95 

ºC por 10 min, 40 ciclos (92 ºC por 15  seg e 60 ºC por 1 min) e 60 ºC por 30 seg. No final do 

experimento, o software informou os genótipos das amostras que foram anotados em fichas 

(APÊNCIDE E). A genotipagem foi realizada em duplicata. 

Os primers marcam a região de interesse que se deseja pesquisar no DNA humano, 

possuindo uma sequência iniciadora para a direção 5’ – 3’ no primer foward, e outra para o 

primer reverse, na direção 3-5’, com nucleotídeos complementares as fitas de DNA. Quando 

reconhecida a região complementar ao DNA presente na amostra, o primer se liga à mesma, e 

a DNA polimerase, enzima responsável pela replicação do material genético, inicia o 

procedimento de duplicação das fitas, replicando a região que se deseja estudar, para que ao 

https://www.thermofisher.com/br/en/home/brands/applied-biosystems.html
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final do processo sejam formadas milhares de fitas de DNA, simulando in vitro o que acontece 

in vivo. 

4.8 Aspectos éticos 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Sergipe sob o número CAAE: 58492614.5.0000.5546, 

respeitando a Resolução MS/CNS 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A 

participação da pesquisa foi realizada por meio de autorização prévia de cada paciente, através 

da assinatura do TCLE.  

As amostras sanguíneas coletadas dos pacientes receberam adequado armazenamento, 

seguindo protocolo próprio, e os respectivos questionários foram arquivados em local restrito, 

sendo acessados apenas por pesquisadores responsáveis. A identidade dos pacientes foi 

devidamente preservada, com atribuição de código específico para cada participante na 

utilização dos dados, garantindo confidencialidade e anonimato durante todo o processo.  

 

4.9 Tratamento e análise dos dados 

4.9.1 Tabulação dos dados 

As informações clínico patológicas da doença e genótipos dos SNPs nos genes da PON1, 

TNF-α e TGF-β nos casos de CCE oral e orofaríngeo e controle foram tabuladas no software 

Microsoft Excel ® (Microsoft Corporation, USA) e transferidas para o software IBM ® SPSS 17 

for Windows (Statistical Package for Social Sciences; IBM, USA), para análise estatística. O 

software Haploview 4.2 foi utilizado para verificação das frequências alélicas e genotípicas dos 

SNPs e realização do teste de desequilíbrio de ligação entre os polimorfismos de um mesmo 

gene, TNF-α e PON1. 

 

4.9.2 Análise estatística 

Os testes estatísticos foram realizados para teste das seguintes hipóteses: 

H1 

H1.0 – Não há associação entre a frequência genotípica dos polimorfismos nos genes 

PON1, TNF-α e TGF-β e as variáveis clínico patológicas da doença (localização do tumor, 

estadiamento clínico, tamanho do tumor e envolvimento nodal). 

H1.1 – Há associação entre a frequência genotípica dos polimorfismos nos genes PON1, 

TNF-α e TGF-β e as variáveis clínico patológicas da doença (localização do tumor, 

estadiamento clínico, tamanho do tumor e envolvimento nodal). 
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H2 

H2.0 – Os polimorfismos nos genes PON1, TNF-α e TGF-β não possuem valor 

prognóstico para o carcinoma de células escamosas oral e orofaríngeo. 

H2.1 – Os polimorfismos nos genes PON1, TNF-α e TGF-β possuem valor prognóstico 

para o carcinoma de células escamosas oral e orofaríngeo. 

Os testes de qui quadrado e exato de Fisher foram utilizados para averiguar a relação da 

frequência alélica dos SNPs entre o grupo com carcinoma de células escamosas oral e 

orofaríngeo (CCEO) e grupo controle, e a associação entre as variáveis clínicas da doença: 

gênero, idade, hábito de fumar e beber, localização do tumor, classificação TNM e EC. Para 

avaliar a associação entre os genótipos dos SNPs com a localização do tumor, estadiamento 

clínico, tamanho do tumor e envolvimento nodal, os testes de qui quadrado e exato de Fisher 

foram aplicados nos modelos aditivo-dominante-recessivo. 

A relação entre os genótipos dos SNPs e a sobrevida global da doença foi analisada por 

meio da curva de Kaplan-Meier nos modelos aditivo-dominante-recessivo, para verificação do 

valor prognóstico. Para todos os testes estatísticos utilizados, foi considerado um nível de 

significância de 5% (p<0,05). 
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5 RESULTADOS 

A população estudada foi composta por 309 pacientes distribuídos em dois grupos, 

sendo o grupo CCEO composto por 163 casos e o grupo controle por 146 pacientes. As 

características clínico patológicas encontram-se listadas na Tabela 1. 

A localização do tumor mais prevalente foi na região intra-oral (53,4%), mais 

especificamente na região da língua (21,5%). Houve associação significativa entre os hábitos 

de beber e fumar com pacientes portadores de CCEO (p < 0.05). 

 

Tabela 1: Perfil clínico dos pacientes com carcinoma de células escamosas oral e 

orofaríngeo e controle.  

 

Variável 
 

CCEO* Controle 

Gênero Masculino 124 (76,1%)† 59 (40,4%)† 

Feminino 39 (23,9%)† 87 (59,6%)† 

Idade < 52 anos 26 (16,0%)† 104 (71,2%)† 

≥ 52 anos 137 (84,0%)† 42 (28,8%)† 

Hábito de fumar Sim 147 (90,2%)† 18 (12,3%)† 

Não 16 (9,8%)† 128 (87,7%)† 

Hábito de beber Sim 111 (68,1%)† 73 (50,0%)† 

Não 52 (31,9%)† 73 (50,0%)† 

Localização do 

tumor 

Lábio 

9 (5,5%) 

Lábio inferior 9 (5,5%) 
 

Intra-oral 

87 (53,4%) 

Palato 19 (11,7%) 

Trigono Retromolar 4 (2,5%) 

Assoalho Bucal 20 (12,3%) 

Língua 35 (21,5%) 

Mucosa jugal 3 (1,8%) 

Gengiva 6 (3,7%) 

 

Orofaringe 

67 (41,1%) 

Orofaringe 63 (38,6%) 

Amígdala 4 (2,4%) 

 

T1 1 e 2 (<= 

4cm) 

71 (43,55%) 
 

3 e 4 (> 4cm) 92 (56,45%) 
 

N2 0 67 (41,1%) 
 

1, 2 e 3 96 (58,9%) 
 

M3 0 163 (100%)  

 1 0 (0%)  

Estadiamento 

clínico 

I e II 34 (20,85%) 
 

III e IV 129 (79,15%) 
 

* Carcinoma de células escamosas oral e orofaríngeo. 
1 Tumor primário; 2 Nódulo regional; 3 Metástase a distância. 
† 2 com P < 0,05. 
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A maioria dos tumores apresentou diâmetro >4cm (T3 e T4 - 56,45%), com presença de 

envolvimento nodal (N1, 2 e 3 - 58,9%) e ausência de metástase a distância (M0 -100%). Com 

relação ao EC, notou-se maior percentual de pacientes em estágio III e IV (79,15%), que ao 

serem associados a localização do tumor, apresentou significância estatística, estando os 

estágios III e IV associados com maior número de lesões na região intra-oral e de orofaringe 

(p<0,05) (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Estadiamento clínico de acordo com a localização do tumor. 

 

Estadiamento Lábio Intra-oral Orofaringe 

I e II  4 (2,5%)† 11 (6,7%)† 18 (11%)† 

III e IV 5 (3,1%)† 76 (46,6%)† 49 (30,1%)† 
† 2 com P < 0,05. 

 

Os polimorfismos encontravam-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, com exceção do 

rs662 da PON1 (p <0,05). Os alelos menos frequentes entre os SNPs foram o alelo A para o 

rs1800469, rs1800629 e o rs361525, e o alelo T para o rs662 e o rs854560 (Tabela 3). A 

diferença da frequência alélica percentual do alelo mais prevalente, para os polimorfismos em 

estudo, não foi significativa entre o grupo controle e o grupo CCEO (Tabela 4). 

 

Tabela 3: Avaliação da frequência de heterozigotos, equilíbrio de Hardy-Weinberg e 

frequência do alelo mais raro nos SNPs. 

 

SNP Frequência de 

heterozigotos 

observada 

Frequência de 

heterozigotos 

preditiva 

 P Alelo Frequência do 

alelo mais raro 

rs662 53,1% 47,1% 0,043† C/t 0.381 

rs854560 39,8% 42,5% 0,367 A/t 0.31 

rs1800469 47,9% 47,5% 0,87 G/a 0.388 

rs1800629 19,7% 19,4% 0,1 G/a 0.109 

rs361525 8,6% 10% 0,07 G/a 0.053 
† 2 com P < 0,05. 

 

Tabela 4: Avaliação da distribuição da frequência alélica em percentual do alelo mais 

prevalente nos SNPs no grupo CCEO e controle.  

 

SNP Alelo Grupo CCEO Grupo Controle P* 

rs662 C 40,5% 35,6% 0,2294 

rs854560 A 70,5% 68% 0,6437 

rs1800469 G 62,5% 59,9% 0,5228 

rs1800629 G 89,5% 88,7% 0,7688 

rs361525 G 95,2% 94,2% 0,5662 
* Teste Qui – quadrado. 
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Os SNPs da PON1 (rs662 e rs854560) e do TNF- α (rs1800629 e rs361525) não se 

encontravam em desequilíbrio de ligação (r2: 20 e r2:0, respectivamente), como observado nas 

figuras 1 e 2. 

 

Figura 1: Desequilíbrio de ligação entre os SNPs da PON1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Haploview software 4.2. 

 

Figura 2: Desequilíbrio de ligação entre os SNPs do TNF- α.  

 
Fonte: Haploview software 4.2. 

 

A relação entre os genótipos dos SNPs e as variáveis clinico patológicas da doença: 

localização do tumor, EC, tamanho do tumor e envolvimento nodal, nos 163 pacientes com 

CCEO, foi realizada através dos modelos aditivo-dominante-recessivo e encontra-se descrita 

na tabela 5. 

 Verificou-se diferença na distribuição dos genótipos na localização do tumor, sendo o 

genótipo GG selvagem do rs1800629 no modelo aditivo mais frequente em lesões intra-orais, 



43 

 

enquanto o genótipo AA polimórfico associou-se a lesão de lábio nos modelos aditivo e 

recessivo para o mesmo SNP (p<0,05).  

A associação desses genótipos também foi observada no EC, evidenciando-se que o 

genótipo GG selvagem do rs1800629, além de relacionar-se a lesões mais agressivas, 

correlacionou-se com o EC III e IV no modelo aditivo e o genótipo AA polimórfico com EC I 

e II (p<0,05). 

Por sua vez, na associação dos genótipos com o tamanho do tumor, notou-se que para o 

rs1800469 no modelo aditivo, a maioria dos portadores do genótipo AG encontraram-se em T3 

e T4, dado também evidenciado no modelo dominante, em que a maioria dos portadores de T3 

e T4 apresentavam os genótipos AG e AA polimórfico (p<0,05). Não foram observadas 

associações significativas entre os genótipos dos SNPs e o envolvimento nodal. 
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Tabela 5: Associação entre os genótipos nos modelos aditivo-dominante-recessivo e a localização do tumor, estadiamento clínico, tamanho do tumor e 

envolvimento nodal.  

* Alelo associado. 1Lábio 2 Intra-oral 3Orofaringe 4 Estadiamento clinico 5 Tamanho 6 Envolvimento nodal.† 2 com P < 0,05.

SNP AA* Modelo 

genético 

Alelos L1 IO2 O3 EC4 I e II EC III e IV T 5 1 e T2 T3 e T4 EN6 

Ausente 

EN 

Presente 

rs662 T Aditivo CC 

CT 

TT 

2(1,3%) 

3(2,0%) 

3(2,0%) 

11 (7,3%) 

45(30,0%) 

26(17,3%) 

6 (4,0%) 

36(24,0%) 

18(12,0%) 

3(2,0%) 

18(12%) 

8(5,3%) 

16(10,7%) 

66(44,0%) 

39(26%) 

7(4,7%) 

34(22,7%) 

22(14,7%) 

12(8,0%) 

50(33,3%) 

25(16,7%) 

8(5,3%) 

36(24,0%) 

17(11,3%) 

11(7,3%) 

48(32,0%) 

30(20,0%) 

  Dominante CC 

CT+TT 

2(1,3%) 

6(4,0%) 

11 (7,3%) 

71(47,3%) 

6 (4,0%) 

54(36,0%) 

3(2,0%) 

26(17,3%) 

16(10,7%) 

105(70%) 

7(4,7%) 

56(37,3%) 

12(8,0%) 

75(50%) 

8(5,3%) 

53(35,3%) 

11(7,3%) 

78(52%) 

  Recessivo CC+CT 

TT 

5(3,3%) 

3(2,0%) 

56(37,3%) 

26(17,3%) 

42(28,0%) 

18(12,0%) 

21(14,0%) 

8(5,3%) 

82(54,7%) 

39(26%) 

41(27,3%) 

22(14,7%) 

62(41,3%) 

25(16,7%) 

44(29,3%) 

17(11,3%) 

59(39,3%) 

30(20,0%) 

rs854560 T Aditivo AA 

AT 

TT 

5(3,7%) 

1(0,7%) 

1(0,7%) 

39(29,1%) 

28(20,9%) 

9(6,7%) 

21(15,7%) 

27(20,1%) 

3(2,2%) 

10(7,5%) 

8(6,0%) 

3(2,2%) 

55(41%) 

48(35,8%) 

10(7,5%) 

26(19,4%) 

22(16,4%) 

5(3,7%) 

39(29,1%) 

34(25,4%) 

8(6,0%) 

24(17,9%) 

20(14,9%) 

6(4,5%) 

41(30,6%) 

36(26,9%) 

7(5,2%) 

  Dominante AA 

AT+TT 

5(3,7%) 

2(1,5%) 

39(29,1%) 

37(27,6%) 

21(15,7%) 

30(22,4%) 

10(7,5%) 

11(8,2%) 

55(41,0%) 

58(43,3%) 

26(19,4%) 

27(20,1%) 

39(29,1%) 

42(31,3%) 

24(17,9%) 

26(19,4%) 

41(30,6%) 

43(32,1%) 

  Recessivo AA+AT 

TT 

6(4,5%) 

1(0,7%) 

67(50,0%) 

9(6,7%) 

48(35,8%) 

3(2,2%) 

18(13,4%) 

3(2,2%) 

103(76,9%) 

10(7,5%) 

48(35,8%) 

5(3,7%) 

73(54,5%) 

8(6,0%) 

44(32,8%) 

6(4,5%) 

77(57,5%) 

7(5,2%) 

rs1800469 A Aditivo GG 

AG 

AA 

3(2,0%) 

5(3,3%) 

0(0%) 

31(20,5%) 

43(28,5%) 

8(5,3%) 

26(17,2%) 

28(18,5%) 

7(4,6%) 

16(10,6%) 

11(7,3) 

3(2,0%) 

44(29,1%) 

65(43,0%) 

12(7,9%) 

33(21,9%)† 

25(16,6%)† 

6(4,0%)† 

27(17,9%)† 

51(33,8%)† 

9(6,0%)† 

24(15,9%) 

35(23,2%) 

3(2,0%) 

36(23,8%) 

41(27,2%) 

12(7,9%) 

  Dominante GG 

AG+AA 

3(2,0%) 

5(3,3%) 

31(20,5%) 

51(33,8%) 

26(17,2%) 

35(23,2%) 

16(10,6%) 

14(9,3%) 

44(29,1%) 

77(51%) 
33(21,9%)† 

31(20,5%)† 

27(17,9%)† 

60(39,7%)† 

24(15,9%) 

38(25,2%) 

36(23,8%) 

53(35,1%) 

  Recessivo GG+AG 

AA 

8(5,3%) 

0(0%) 

74(49,0%) 

8(5,3%) 

54(35,8%) 

7(4,6%) 

27(17,9%) 

3(2,0%) 

109(72,2%) 

12(7,9%) 

58(38,4%) 

6(4,0%) 

78(51,7%) 

9(6,0%) 

59(39,1%) 

3(2,0%) 

77(51,0%) 

12(7,9%) 

rs1800629 A Aditivo GG 

AG 

AA 

7(4,5%)† 

1(0,6%)† 

1(0,6%)† 

67(43,5%)† 

17(11,0%)† 

0(0%)† 

50(32,5%)† 

11(7,1%)† 

0(0%)† 

21(13,6%)† 

8(5,2%)† 

1(0,6%)† 

103(66,9%)† 

21(13,6%)† 

0(0%)† 

53(34,4%) 

11(7,1%) 

1(0,6%) 

71(46,1%) 

18(11,7%) 

0(0%) 

51(33,1%) 

11(7,1%) 

1(0,6%) 

73(47,4%) 

18(11,7%) 

0(0%) 

  Dominante GG 

AG+AA 

7(4,5%) 

2(1,3%) 

67(43,5%) 

17(11,0%) 

50(32,5%) 

11(7,1%) 

21(13,6%) 

9(5,8%) 

103(66,9%) 

21(13,6%) 

53(34,4%) 

12(7,8%) 

71(46,1%) 

18(11,7%) 

51(33,1%) 

12(7,8%) 

73(47,4%) 

18(11,7%) 

 

 

 Recessivo GG+AG 

AA 
8(5,2%)† 

1(0,6%)† 

84(54,5%)† 

0(0%)† 

61(39,6%)† 

0(0%)† 

29(18,8%) 

1(0,6%) 

124(80,5%) 

0(0%) 

64(41,6%) 

1(0,6%) 

89(57,8%) 

0(0%) 

62(40,3%) 

1(0,6%) 

91(59,1%) 

0(0%) 

rs361525 A Aditivo GG 

AG 

AA 

8(5,3%) 

1(0,7%) 

0(0%) 

76(50,3%) 

5(3,3%) 

2(1,3%) 

55(36,4%) 

4(2,6%) 

0(0%) 

26(17,2%) 

3(2%) 

0(0%) 

113(74,8%) 

7(4,6%) 

2(1,3%) 

60(39,7%) 

4(2,6%) 

0(0%) 

79(52,3%) 

6(4,0%) 

2(1,3%) 

54(35,8%) 

6(4,0%) 

1(0,7%) 

85(56,3%) 

4(2,6%) 

1(0,7%) 

  Dominante GG 

AG+AA 

8(5,3%) 

1(0,7%) 

76(50,3%) 

7(4,6%) 

55(36,4%) 

4(2,6%) 

26(17,2%) 

3(2%) 

113(74,8%) 

9(6%) 

60(39,7%) 

4(2,6%) 

79(52,3%) 

8(5,3%) 

54(35,8%) 

7(4,6%) 

85(56,3%) 

5(3,3%) 

  Recessivo GG+AG 

AA 

9(6%) 

0(0%) 

81(3,6%) 

2(1,3%) 

59(39,1%) 

0(0%) 

29(19,2%) 

0(0%) 

120(79,5%) 

2(1,3%) 

64(42,4%) 

0(0%) 

85(56,3%) 

2(1,3%) 

60(39,7%) 

1(0,7%) 

89(58,9%) 

1(0,7%) 
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Os gráficos de 1 a 15 revelam a associação entre a sobrevida global da doença e os 

SNPs, de acordo com os modelos aditivo-dominante-recessivo. Todos os pacientes que vieram 

a óbito apresentaram como causa o CCEO.  

No gráfico 3, observou-se uma associação do genótipo TT polimórfico, no modelo 

recessivo, com menor tempo de sobrevida global da doença no limiar da significância (p=0,05), 

podendo este genótipo estar associado a um pior prognóstico. 

Em adição aos dados observados na associação entre os genótipos do rs1800629 e as 

variáveis clínicas da doença (Tabela 5), evidenciou-se que indivíduos portadores do genótipo 

AG para o rs1800629 do TNF- α no modelo aditivo apresentaram menor tempo de sobrevida 

global da doença quando comparado aos genótipos AA polimórfico e GG selvagem, estando o 

genótipo AA polimórfico relacionado a maior tempo de sobrevida (p<0,05) (Gráfico 10).  

Por sua vez, portadores dos genótipos AA polimórfico e AG para o mesmo SNP, no 

modelo dominante, apresentaram menor tempo de sobrevida global da doença quando 

comparado ao genótipo GG selvagem (p<0,05) (Gráfico 11).  
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Gráfico 1: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da 

doença do SNP da PON1 (rs662) no modelo aditivo. P = 0,13. 

 

Gráfico 2: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP da PON1 (rs662) no modelo dominante. P = 0,312. 

Gráfico 3: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP da PON1 (rs662) no modelo recessivo. P = 0,056.  
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Gráfico 4: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP da PON1 (rs854560) no modelo aditivo. P = 0,772. 
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Gráfico 5: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP da PON1 (rs854560) no modelo dominante. P = 0,487. 
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Gráfico 6: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP da PON1 (rs854560) no modelo recessivo. P = 0,952. 
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Gráfico 7: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP do TGF-β (rs1800469) no modelo aditivo. P = 0,198. 
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Gráfico 8: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP do TGF-β (rs1800469) no modelo dominante. P = 0,082.  
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Gráfico 9: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP do TGF-β (rs1800469) no modelo recessivo. P = 0,365. 
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Gráfico 10: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP do TNF-α (rs1800629) no modelo aditivo. P = 0,046.  
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Gráfico 11: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP do TNF-α (rs1800629) no modelo dominante. P = 0,031.  
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Gráfico 12: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP do TNF-α (rs1800629) no modelo recessivo. P = 0,455.  
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Gráfico 13: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP do TNF-α (rs361525) no modelo aditivo. P = 0,356. 
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Gráfico 14: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP do TNF-α (rs361525) no modelo dominante. P = 0,162. 
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Gráfico 15: Análise de Kaplan-Meier da sobrevida global da doença 

do SNP do TNF-α (rs361525) no modelo recessivo P = 0,787. 
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6 DISCUSSÃO 

O perfil encontrado na população estudada segue o perfil clássico dos indivíduos 

acometidos pelo CCEO, sendo composta, predominantemente, por indivíduos do sexo 

masculino (76,1%), com idade superior a 52 anos (84,0%) e que referiam o uso do fumo 

(90,2%) e de bebidas alcoólicas (68,1%) (Tabela 1). Esses dados estão em consonância com os 

da literatura, como observado em estudo realizado com uma população do Nordeste, em que 

dos 127 indivíduos participantes, 72,4% eram do sexo masculino, com idade >50 anos (74%) 

(ANDRADE; SANTOS; OLIVEIRA, 2015) e em um estudo conduzido por Alves et al. (2017) 

em que 76,6% eram homens.  

A relação entre os hábitos de beber e fumar e os pacientes com CCEO foi significativa 

(Tabela 1) (p<0,05). Essas variáveis devem ser consideradas, uma vez que o tabaco é 

considerado a principal causa do câncer oral e ao ser associado com o álcool tem seu efeito 

potencializado no indivíduo, favorecendo, gradativamente, ao processo de tumorigênese oral 

(CHI; DAY; NEVILLE, 2015), como resultado de possíveis mutações celulares por lesões na 

cadeia de DNA (GALBIATTI et al., 2013).  

Isso ocorre porque as nitrosaminas e hidrocarbonetos policíclicos carcinogênicos 

genotóxicos presentes no tabaco podem danificar diretamente e indiretamente as cadeias de 

DNA e tornar o material genômico instável (GALBIATTI et al, 2013; VIEIRA; AGUIAR; 

SOUZA, 2015), que ao ser combinado com o álcool, responsável por aumentar a 

permeabilidade das mucosas e garantir maior penetração do agente carcinógeno, tem seu efeito 

potencializado (LEMOS JUNIOR et al., 2013).  

A evolução e prognóstico da doença estão intimamente relacionados a localização do 

tumor, e regiões mais vascularizadas são comumente associadas a uma evolução mais agressiva 

e menor sobrevida (ALMEIDA et al., 2011; BONFANTE et al., 2014). No presente estudo, a 

localização do tumor mais frequente entre o grupo CCEO foi a região intra-oral (53,4%), mais 

especificamente na língua (21,5%), com tumores maiores que 4cm (56,45%), com presença de 

envolvimento nodal (58,9%) e em estágios III e IV (79,15%) (Tabela 1).  

A língua está entre os locais mais acometidos pelo CCEO (ANDRADE; SANTOS; 

OLIVEIRA, 2015) e por ser uma região mais vascularizada necessita de maior atenção nas 

condutas terapêuticas (CHI; DAY; NEVILLE, 2015). Adicionalmente, tumores na região da 

língua estão relacionados a piores prognósticos, uma vez que as células cancerosas apresentam 

maior número de moléculas de adesão e tem afinidade por seus vasos sanguíneos e linfáticos, 

promovendo a progressão tumoral (LEMOS JUNIOR et al., 2013) através da formação de uma 

rede vascular própria do tumor, que permite seu desenvolvimento, favorece a formação de 
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metástases e resulta em estágios mais avançados da doença (ALLAEDINI; ETEMAD-

MOGHADAM, 2016), como observado no estudo (Tabela 2 )(p< 0.05). 

Além da alta exposição a carcinógenos, o processo de inflamação crônica (SÁENZ-

LÓPEZ et al., 2008) e a indução ao estresse oxidativo pelas EROs (WEIDINGER; KOZLOV, 

2015) têm sido avaliados como uns dos fatores etiológicos de alguns tipos de cânceres, e a 

presença de SNPs em citocinas envolvidas no processo de inflamação e em proteínas 

antioxidantes podem levar a alteração em sua expressão e função, favorecendo ao 

desenvolvimento de células malignas (HSU et al., 2014).  

No processo inflamatório crônico, o TNF- α e o TGF –β estão entre as principais citocinas 

envolvidas e desempenham funções essenciais na resposta imunológica às células tumorais 

(BOGHOZIAN; AZIZI; MIRSHAFIEY, 2013). A variabilidade nas sequências de genes dessas 

proteínas pode afetar fortemente a atividade do sistema imunológico e sua capacidade de 

monitorar e eliminar as células cancerosas, favorecendo a pior evolução da doença e menor 

sobrevida (JIN et al., 2013). 

No presente estudo, o genótipo GG selvagem para o rs1800629 do TNF- α, no modelo 

aditivo, foi mais frequente em lesões intra-orais, uma região mais vascularizada e que tende a 

resultar em pior prognóstico da doença e requerer a utilização de tratamentos menos 

conservadores (LEMOS JUNIOR et al., 2013; CHI; DAY; NEVILLE, 2015). Todavia, o genótipo 

AA polimórfico, nos modelos aditivo e recessivo, foi associado a lesão de lábio, que apresenta 

melhor prognóstico e tratamentos menos agressivos (Tabela 5) (p<0,05). 

Ao associar esses genótipos com o EC da doença, observou-se associação significativa 

(p<0,05). Indivíduos portadores dos genótipos GG selvagem e AG apresentaram EC mais 

avançado (III e IV) quando comparado ao portador do genótipo AA polimórfico (I e II) (Tabela 

5). Reforçando esses dados, notou-se menor tempo de sobrevida para os pacientes portadores 

dos genótipos GG selvagem e AG do rs1800629 no modelo aditivo quando comparados ao 

genótipo AA polimórfico (Gráfico 10) (p<0,05). 

Diante dos achados, sugere-se que o alelo G selvagem possa estar influenciando 

negativamente na evolução da doença, enquanto o alelo A polimórfico, em homozigose, pode 

estar apresentando caráter favorável à resposta imunológica tumoral. O monitoramento de 

células tumorais e resposta imunológica eficaz induzido pelo alelo A, pode estar relacionado ao 

aumento da transcrição de TNF-α in vitro e in vivo induzida pelo SNP (JIN et al., 2013). 

Elevados níveis de produção dessa proteína são evidenciados em indivíduos com genótipos G/A 

e A/A polimórfico (HSU et al., 2014).  
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A maior produção de TNF-α contribui significativamente com a imunidade das células 

T. Elevados níveis de IL-10 podem apresentar importante papel na indução do recrutamento, 

atividade citotóxica e proliferação das células T CD8+27, mas a presença de TNF-α e IFN-γ é 

fundamental para o desencadeamento e manutenção da resposta imune descrita pelos linfócitos 

T CD8+ citotóxicos, como na realização de mecanismos efetores de eliminação por apoptose 

de células tumorais (MESQUITA JUNIOR et al., 2012) 

Esses linfócitos, juntamente com as células natural killer (NK) são os principais agentes 

que atuam na imunidade tumoral e que, após o reconhecimento das células tumorais, induzem 

a apoptose por diferentes vias, como através da liberação de grânulos citoplasmáticos contendo 

perforinas e granzimas ou pela expressão do Fas ligante (Fas-L) em sua superfície, que atua na 

ativação das caspases (CRUVINEL et al., 2010; RODRIGUES, 2013), que são endoproteinases 

envolvidas no processo de inflamação e de apoptose celular, como as caspases 3,6,7,8 e 9 

(MCILWAIN; BERGER; MAK, 2013). 

No entanto, apesar dos elevados níveis dessa proteína estarem relacionados com uma 

melhor resposta imunológica tumoral, como encontrado no estudo, o TNF-α também pode 

induzir a ativação da via de sinalização NF-κB e favorecer ao desenvolvimento de diferentes 

malignidades (SINGH et al., 2015). A ativação dessa via em locais pré-neoplásticos poderia 

resultar na exacerbação da inflamação local (TNF-α elevado, IL-1 alta, IL-12 elevada, IL-10 

baixa, TGF-β baixo) e favorecer ao processo de replicação celular descontrolado (SÁENZ-

LÓPEZ et al., 2008).  

Por sua vez, a relação entre os genótipos para o rs1800469 do TGF-β e a localização do 

tumor demonstrou que para o modelo aditivo, portadores do genótipo AG apresentaram em sua 

maioria, lesões maiores (T3 e T4). No modelo dominante, maior número de lesões em T3 e T4 

foram encontrados nos genótipos AG e AA polimórfico, contribuindo para formação de lesões 

mais agressivas com pior prognóstico (Tabela 5) (p<0,05). 

O TGF-β é uma citocina envolvida no processo de regulação do crescimento, 

diferenciação, apoptose, adesão e motilidade celular, e a presença de SNPs em sua estrutura 

pode estar associada a alterações em sua função, favorecendo a progressão de diferentes 

doenças, incluindo a diferenciação e progressão de células tumorais, e a formação de tumores 

de maior diâmetro (HSU et al., 2015; CEBINELLI et al., 2016).  

Atua como importante fator de supressão de tumor ao inibir a proliferação e induzir a 

apoptose celular; no entanto, as células tumorais podem desenvolver mecanismos para 

contornar essa indução e responder a esta citocina de forma que contribua para a progressão do 

tumor (YUAN et al., 2013; FABREGAT et al., 2014). Em adição a isso, o TGF-β medeia a 
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produção de diferentes fatores de crescimento mitogênicos, que estimulam a proliferação de 

metástases e a sobrevivência tumoral (YUAN et al., 2013; FABREGAT et al., 2014).  

Dessa forma, a alta expressão do TGF-β em pacientes com o alelo A polimórfico, que 

pode ser resultante de uma regulação negativa da proteína e de alterações em sua expressão ou 

função (CEBINELLI et al., 2016), propiciaria maior suscetibilidade ao desenvolvimento de 

tumores maiores, com evolução mais agressiva e menor sobrevida global da doença quando 

comparado ao genótipo GG selvagem (YUAN et al., 2013). 

Na inibição do estresse oxidativo, a PON1 apresenta importante papel antioxidante e 

protege o organismo contra os efeitos deletérios da produção exacerbada de RL, e a presença 

de SNPs em sua estrutura também pode alterar sua expressão e função, favorecendo a 

transformação de células malignas (MALIK et al., 2014). 

O genótipo TT polimórfico, no modelo recessivo, para o rs662 da PON1 apresentou 

associação com a sobrevida global da doença dentro do limiar de significância (p=0,05), 

indicando que o genótipo possa estar influenciando negativamente na sobrevida dos pacientes 

(Gráfico 3).  

A PON1 é responsável por minimizar a formação de EROs, atuando na formação de 

compostos menos reativos e menos prejudiciais ao organismo do indivíduo (LOU-

BONAFONTE et al., 2015). No entanto, baixos níveis da proteína, como encontrado em 

pacientes portadores do genótipo TT polimórfico do rs662, podem exacerbar a produção dessas 

moléculas pela atividade antioxidante ineficiente da PON1 no processo de regulação, 

favorecendo ao processo de carcinogênese e pior prognóstico da doença (BACCHETTI; 

FERRETTI; SAHEBKAR, 2017). 

A manutenção do equilíbrio entre a formação de EROs e a atividade dos antioxidantes 

é fundamental para o crescimento celular normal e sua sobrevivência (MALIK et al., 2014). O 

aumento do estresse oxidativo está associado a maior risco de desenvolvimento de neoplasias 

malignas (ÇAYIR et al., 2010; KARAMAN et al., 2010; BALCI et al., 2012) . 

Semelhante ao presente estudo, outros autores também evidenciaram a influência do 

alelo polimórfico na sobrevida da doença. Geng et al. (2014) em estudo sobre a influência de 

SNPs no câncer gástrico, observaram que indivíduos com genótipos CT e TT polimórfico 

apresentaram pior sobrevida global da doença quando comparado ao genótipo CC selvagem, 

além de risco aumentado para a formação de metástases. Tang et al. (2017) descobriram que o 

alelo T polimórfico pode reduzir o risco de adenocarcinoma esofagogástrico em indivíduos não 

fumantes, sugerindo que o SNP possa apresentar um caráter protetivo para a doença. Kahraman 
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et al. (2010) observaram que a exposição ao tabaco eleva a produção de RL e o estresse 

oxidativo celular, além de diminuir a expressão da PON1.  

A presença do SNP rs662 C> T na região de codificação da PON1 resulta em uma 

substituição de aminoácidos e determina um efeito dependente do substrato na atividade da 

proteína (TANG et al., 2017). Eom et al. (2015) informaram que os portadores dos genótipos 

CT e TT polimórfico apresentaram níveis mais baixos de 8-hidroxdeoxiganosina e de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico na urina quando comparados ao genótipo CC 

selvagem em pacientes com câncer de pulmão, reduzindo o risco de desenvolver a doença. 

Entre os asiáticos, evidenciou-se a associação entre a presença do SNP e a menor 

suscetibilidade ao câncer (WANG et al.,2012).  

Numa revisão sistemática com metanálise não foi evidenciado um caráter protetivo ou 

de risco para o SNP supracitado (WEN et al., 2015). Uma possível explicação para a 

discrepância de dados encontrados na literatura é que a aloenzima codificada pelo alelo T 

polimórfico realiza a hidrólise de diferentes substratos, como a paraoxona, em maior rapidez 

que a enzima associada ao alelo C selvagem. Todavia, a isoenzima C selvagem apresenta maior 

eficácia na proteção contra a oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LURIE et al, 2008). 

Para a prática clínica da oncologia, a descoberta do valor prognóstico desses SNPs e de 

sua influência no comportamento das células tumorais, permitiria sua utilização como marcador 

biológico no câncer, auxiliando na realização do diagnóstico precoce, na previsão do 

comportamento biológico do tumor e na escolha da conduta terapêutica adequada de acordo 

com as características do tumor e do prognóstico associado a presença de cada SNP, 

objetivando um tratamento adequado e individualizado para cada paciente.   

Estudos adicionais que considerem o valor prognóstico dos SNPs no câncer oral são 

necessários para ampliar o conhecimento sobre a influência genética das alterações em cadeias 

de DNA no comportamento biológico das células tumorais e evolução da doença, e na sobrevida 

livre e global do CCEO e em outros tipos de cânceres.  
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6 CONCLUSÃO 

Diante dos achados, observou-se que não há diferença significativa entre as frequências 

dos SNPs dos genes da PON1, TNF-α e TGF-β no grupo CCEO e grupo controle. Os genótipos 

AG e AA polimórfico do rs1800469 foram associados a lesões maiores (T3 e T4) e o genótipo 

GG selvagem do rs1800629 do TNF-α foi associado a lesões intra-orais e EC avançado (III e 

IV), sugerindo que esses SNPs possam exercer influência no comportamento mais agressivo do 

CCEO. A respeito da sobrevida, verificou-se que o genótipo AG do rs1800629 do TNF-α e o 

genótipo TT polimórfico do rs662 da PON1 foram associados a menor tempo de sobrevida 

global da doença, sugerindo que esses genótipos poderiam ser marcadores com valor 

prognóstico no CCEO.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

VALOR PROGNÓSTICO DOS POLIMORFISMOS FUNCIONAIS NOS GENES DA 

PON1, TNF-α E TGF-β NO CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS ORAL E 

OROFARÍNGEO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A) OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA: 

 Obrigado (a) pela sua participação como voluntário (a) em nossa pesquisa! 

A presente pesquisa tem por objetivo desenvolver um estudo coorte prospectivo dos 

achados clínicos em uma série de casos de carcinoma de células escamosas oral e orofaríngeo 

de pacientes atendidos no Serviço de Oncologia do Hospital Dr. Luiz Antônio/ Hospital de 

Urgência de Sergipe, com intuito de verificar a existência de alterações genéticas e suas 

possíveis implicações prognósticas no carcinoma de células escamosas oral e orofaríngeo. Isso 

seria uma ferramenta muito útil na prática clínica do dia-a-dia dos médicos oncologistas para 

norteá-los ao melhor tratamento a ser eleito para o paciente, ao se pesquisar essas alterações 

genéticas no mesmo. 

 

B) RISCOS POSSÍVEIS E BENEFÍCIOS ESPERADOS: 

 Os sujeitos desta pesquisa não serão expostos a nenhum risco, visto que os mesmos não 

serão chamados para execução da pesquisa, em nenhum momento. Esclareço, outrossim, que 

os benefícios esperados envolvem o melhor conhecimento da doença, do perfil da população 

do Rio Grande do Norte e Sergipe acometida pelo carcinoma de células escamosas oral e 

orofaríngeo e, por conseguinte, um tratamento mais adequado, sendo que os resultados obtidos 

serão publicados para o conhecimento na literatura científica pertinente. 

 

C) PROCEDIMENTOS: 

 Para realização desta pesquisa, serão coletados os dados clínicos contidos nos 

prontuários (fichas clínicas). Adicionalmente, será coletada uma pequena amostra de sangue 

dos pacientes. Essa pequena quantidade de sangue será proveniente da coleta que já é realizada 

pelo serviço supracitado, ou seja, para não o incomodar ou causar-lhe desconforto, não serão 

realizadas duas punções sanguíneas (uma para o hospital e outra para pesquisa). Além disso, 
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você será entrevistado de forma anônima a respeito de consumo de bebida alcoólica e hábito de 

fumar. 

 

D) RESSARCIMENTO: 

 Não está previsto nenhum ressarcimento ou indenização para os participantes desta 

pesquisa, uma vez que o estudo será realizado com dados obtidos em prontuários (fichas 

clínicas). As amostras de sangue para a pesquisa serão armazenadas de forma anônima e 

sigilosa no laboratório de medicina da UFS/Lagarto. 

 

E) ACESSO ÀS INFORMAÇÕES: 

 Você poderá desistir de participar da pesquisa em qualquer momento, mesmo que tenha 

assinado este Termo de Consentimento. As informações obtidas de cada participante são 

confidenciais e somente serão usadas com o propósito científico, sem divulgação de nomes. O 

pesquisador, os demais profissionais envolvidos nesse estudo e o Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFS terão acesso aos arquivos dos participantes, para verificação de dados, sem, contudo, 

violar a parte confidencial. 

 

E) CONSENTIMENTO: 

 Declaro que, após ter lido e compreendido as informações contidas neste documento, 

concordo em participar deste estudo. Portanto, autorizo o uso dos dados contidos nos 

prontuários e coletar meu sangue. 

 E através deste instrumento e da melhor forma de direito, autorizo o Professor Doutor 

Felipe Rodrigues de Matos, RG 11605931 – SSP/MG, vinculado ao departamento de 

odontologia na Universidade Federal de Sergipe / Campus Lagarto, situada na Av. Gov. 

Marcelo Déda - São José, Lagarto - SE, 49400-000, a incluir meu caso no estudo. 

 Autorizo também a publicação do referido trabalho, de forma escrita, sem citar meu 

nome. Concedo também o direito do uso para fins de ensino e divulgação em revistas 

científicas, desde que mantido o sigilo sobre minha identidade. Estou ciente que a participação 

deverá ser de livre e espontânea vontade. 

 Em caso de alguma dúvida sobre a conduta ética nesta pesquisa posso entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe pelo telefone 79 3632-

2081 ou com o próprio pesquisador no endereço já mencionado. 

 

_____________________, _____/_____/_____. 
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Concordo com os termos deste documento, razão pela qual estou de acordo: 

 

Nome do paciente: ____________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

RG: ________________ Órgão expedidor: _____________ CPF:_______________________ 

Assinatura: __________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________ 

Professor Dr. Felipe Rodrigues de Matos 

(Pesquisador responsável) 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS DOS PACIENTES COM CCE ORAL E OROFARÍNGEO 

 

Caso Gênero Idade Tamanho Localização anatômica Estadiamento 
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APÊNDICE C - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - HÁBITOS 

 

Caso Bebe? Dose/dia 

Tempo 

(meses) Fuma? Cigarros/dia 

Tempo 

(meses) 
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APÊNDICE D - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - METÁSTASE, 

TRATAMENTO UTILIZADO, TEMPO DE SOBREVIDA SEM A DOENÇA E 

DESFECHO 

 

Caso:______ 

 

Data do tratamento: _____/_____/____ 

Tratamento recebido: (        ) [1-cirurgia; 2-radioterapia; 3-quimioterapia], mais de um 

tratamento, colocar os nº correspondentes. 

Metástase linfonodo: (      )              

 

Data de coleta das informações no prontuário: _____/_____/_____ 

Estado da doença: (     )           Metástase linfonodo: (      )             Metástase à distância: (      ) 

 

Data de coleta das informações no prontuário: _____/_____/_____ 

Estado da doença: (     )           Metástase linfonodo: (      )             Metástase à distância: (      ) 

 

Data de coleta das informações no prontuário: _____/_____/_____ 

Estado da doença: (     )           Metástase linfonodo: (      )             Metástase à distância: (      ) 

 

Data de coleta das informações no prontuário: _____/_____/_____ 

Estado da doença: (     )           Metástase linfonodo: (      )             Metástase à distância: (      ) 

 

Data de coleta das informações no prontuário: _____/_____/_____ 

Estado da doença: (     )           Metástase linfonodo: (      )             Metástase à distância: (      ) 

 

 

Estado da doença: [1-remissão completa, 2-remissão parcial, 3-doença estável, 4-doença em 

progressão, 5-óbito por câncer, 6-óbito por não câncer] 

Metástase linfonodo: [1-sim, 2-não] 

Metástase à distância: [1-sim, 2-não] 

 

Data do último seguimento ou data do óbito _____/_____/_____
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  APÊNDICE E – GENOTIPAGEM DOS SNPs 

 

Caso 

PON1 

(rs662) 

PON1 

(rs854560) 

TGF-β 

(rs1800469) 

TNF-α 

(rs1800629) 

TNF-α 

(rs361525) 
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ANEXO I 

COMPROVANTE DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM 

SERES HUMANOS 
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ANEXO B – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


