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RESUMO 

 

Objetivo: Investigar comparativamente a expressão das moléculas de adesão E-

caderina (E-cad), β-catenina (β-cat) e o índice de proliferação (Ki-67) em Carcinoma 

Espinocelular (CEC) e Carcinoma escamoso basalóide (CEB).  

Material e Métodos: Nesse estudo, foram selecionados 35 casos de CEC e 16 

casos de CEB e investigados por meio de técnica imuno-histoquímica. A associação 

das variáveis clinico-patológicas e dados de sobrevida foram avaliados.  

Resultados: Ambos os grupos tiveram baixa expressão de E-cad em membrana 

citoplasmática (p=0,50) e núcleo (p=0,31), essa associação não foi estatisticamente 

significante entre os grupos. Alta expressão de E-cad no citoplasma foi notada no 

grupo CEC (80%) quando comparado ao grupo CEB (25%), p<0,01. A expressão de 

β-cat em membrana citoplasmática (p=0,28) e citoplasma (p=0,44) foram baixos em 

CEC e CEB. Ambos os grupos tiveram baixa expressão de β-cat em núcleo, p=0,03. 

Não houve diferença estatisticamente significante quanto à expressão de Ki-67 entre 

os grupos. Alta expressão de E-cad em citoplasma foi associada a tumores T3/T4 

(p=0,04) no grupo CEC. Pacientes estilistas apresentaram baixa expressão de β-cat 

em membrana citoplasmática (p=0,05). Não houve associação entre a expressão de 

E-cad, β-cat e Ki-67 com as demais variáveis clínicas dos grupos. A sobrevida livre 

de doença e a sobrevida global não foram estatisticamente significantes na 

associação entre os grupos CEC e CEB.  

Conclusão: O sistema E-cad-β-cat encontra-se desregulado tanto nos de CEC 

quanto nos de CEB de cavidade oral, levando as células epiteliais a perderem o seu 

fenótipo e promovendo a invasão e progressão tumoral. O índice de Ki-67 foi 

extremamente baixo não tendo valor prognóstico nos casos avaliados. 

 

Palavras-chaves: Carcinoma Espinocelular, Carcinoma Escamoso Basalóide, 

Proteína Ki-67, E-Caderina, β–catenina. 



 

ABSTRACT 

 

Objective: Investigate, on a comparative basis, the expression of the adhesion 

molecules E-cadherin (E-cad), β-catenin (β-cat) and the proliferation index (Ki-67) at 

the invasive tumor front (ITF) in Squamous Cell Carcinoma (SCC) and basaloid 

squamous cell carcinoma (BSCC). 

Material and Methods: Thirty-five SCC and 16 BSCC cases were evaluated by 

immunohistochemistry. Clinico-pathological data and survival data were evaluated 

and compared. 

Results: There was a low expression of E-cad in the cytoplasmic membrane (p = 

0.50) as well as in the nucleus (p = 0.31) for both SCC and BSCC. A high expression 

of E-cad was seen in the cytoplasm for the SCC group (80%) when compared to the 

BSCC group (25%) (p<0.01). The expression of β-cat in the cytoplasmic membrane 

(p = 0.28) and in the cytoplasm (p = 0.44) was low in both SCC and BSCC groups. 

Both types of carcinoma presented low expressions of β-cat in the nucleus (p = 0.03). 

The Ki-67 expression was low irrespective of tumor variant. The high expression of 

E-cad in the cytoplasm was associated with T3/T4 tumors (p = 0.04) in the SCC 

group and there was no significant association of E-cad, β-cat, Ki-67 with the other 

clinical variables. In terms of disease-free survival and overall survival, there were no 

significant differences between SCC and BSCC.  

Conclusion: The E-cad-β-cat system was found to be dysregulated in both oral SCC 

and oral BSCC. The Ki-67 cell proliferation index was extremely low in the cases 

investigated and consequently had no prognostic value.  

 

Keywords: Squamous Cell Carcinoma, Basaloid squamous cell carcinoma, Ki-67 

protein, E-cadherin, β-catenin. 
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1 INTRODUÇÃO  

O câncer de boca representa um desafio que tem merecido a atenção dos 

gestores da área da saúde na instituição de políticas públicas para prevenção, 

controle e tratamento dessa patologia. Estima-se que esta neoplasia acometa 

anualmente cerca de 275.000 pessoas em todo o mundo, sendo que dois terços 

desses casos ocorrem em países em desenvolvimento (WARNAKULASURIYA, 

2009; YANAMOTO et al., 2012). No Brasil, a incidência e a mortalidade destas 

neoplasias estão aumentando (GIRARD et al., 2013). A estimativa de novos casos 

para o ano de 2014 no Brasil é de 11.280 casos novos de câncer de cavidade oral 

em homens e 4.010 em mulheres (INCA , 2014). Tais valores correspondem a um 

risco estimado de 11,54 casos novos a cada 100 mil homens e 3,92 a cada 100 mil 

mulheres e apresenta esse tipo de neoplasia como o décimo primeiro mais frequente 

no gênero feminino e o quinto no gênero masculino (INCA, 2014) 

Dentre os diferentes tipos de neoplasias de cavidade oral, o Carcinoma 

Espinocelular (CEC) tem sido relatado como o mais frequente representando 

aproximadamente 90% das neoplasias malignas da cavidade oral (ZINI  et al., 2010) 

A etiologia do CEC oral é multifatorial (ZINI et al., 2010), sendo o principal 

fator de risco para o seu desenvolvimento o consumo combinado de tabaco e álcool. 

A infecção por Papiloma Vírus Humano (HPV), a poluição ambiental, as deficiências 

nutricionais, a condição precária de saúde bucal e a presença de lesões com 

potencial de transformação maligna, também tem importância no desenvolvimento 

desta neoplasia (CARDESA et al., 2011; DE SPÌNDULA-FILHO et al., 2011; ADRIEN 

et al., 2014; DIONE et al., 2014). 

Esta neoplasia atinge principalmente indivíduos com idade média de 50 a 60 

anos, gênero masculino, porém, a incidência no gênero feminino vem aumentando 

nas últimas décadas, provavelmente devido ao maior consumo de tabaco e álcool 

entre as mulheres (DURAZZO et al., 2005; KAMINAGAKURA et al., 2009; BIRON et 

al., 2013). 

Com os avanços da biologia molecular estão sendo realizadas pesquisas 

que procuram estabelecer o melhor método para classificar os tumores e sua 

associação com os critérios clinico-patológicos (KADEMANI et al., 2005). Vários 

estudos têm procurado correlacionar sistemas de classificação para o CEC oral, 

analisando o estadiamento clínico, a recorrência, metástase, e sobrevida com 
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biomarcadores moleculares (ANNEROTH et al., 1987; LINDENBLATT  et al., 2012; 

NOGUTI et al., 2012; MOHTASHAM et al., 2013; GRAVELAND et al., 2013).  

O CEC embora tenha uma forma clássica de apresentação histomorfológica 

nas rotinas de anatomopatologia, pode apresentar variantes microscópicas como o 

carcinoma verrucoso, o de células basalóides, o escamoso papilar, o de células 

fusiformes, o de células escamosas acantolítico, e o adenoescamoso (COLETTA et 

al., 2002; WINTERS et al., 2008). Estas variantes ou subtipos microscópicos podem 

apresentar comportamentos biológicos distintos. O Carcinoma Escamoso Basalóide 

(CEB), por exemplo, é um tumor maligno considerado agressivo, raro e com alto 

potencial metastatizante (PAULINO et al., 2000; SORIANO et al., 2008; 

JAYASOORIYA et al., 2013). 

 Diante do comportamento biológico distinto dessas variantes, torna-se 

importante conhecer com mais propriedade as características clínicas e patológicas 

para melhor instituir o tratamento e alcançar resultados mais satisfatórios com 

relação à sobrevida dos pacientes portadores de neoplasias, em especial, os 

localizados em cavidade oral. Neste estudo, por exemplo, foram investigadas 

características clínicas e patológicas de uma variante do CEC, o CEB, localizado 

especificamente em cavidade oral (FRIEDRICH et al., 2010; CHOSSY et al., 2011). 

O emprego de marcadores biológicos, como exemplo o  HER-2 estudado  

em câncer de mama, a interleucina estudada em periodontite apical, e  a glutationa 

estudada em câncer Ginecológico, dentre outros, possuem importância na melhor 

compreensão do processo de carcinogênese das neoplasias e a associação desses 

marcadores com os fatores clinico-patológicos (BURGENER et al.,2010; 

ESSERMAN et al., 2011; KIM et al., 2012). Além disso, contribuem para o 

estabelecimento do prognóstico e tem se constituído um importante método auxiliar 

para entender as relações extras e intracelulares envolvidas no processo de 

carcinogênese, incluindo desde alterações bioquímicas e até genéticas (ZHANG et 

al., 2012). 

Atualmente não há dúvida que o avanço da biologia molecular tem permitido 

entender melhor o processo de carcinogênese e hoje o controle do câncer está na 

dependência da evolução da ciência e em especial da genética molecular (BALDI et 

al., 2011; PATHARE et al., 2012). Um dos grandes desafios é entender o processo 

de invasão, proliferação, diferenciação e migração celular, além do comportamento 

biológico das lesões. Outro desafio é gerar conhecimentos para impedir a 
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disseminação das células neoplásicas para linfonodos regionais e ou locais distantes 

do sitio primário, ou seja, processo de metástase (ALBERS et al., 2012). 

Nos últimos anos, foram identificados vários marcadores biológicos que 

permitem investigar várias fases do processo neoplásico desde a modulação até a 

progressão do tumor e assim fornecer informações úteis para o entendimento do 

processo de carcinogênese, da prevenção, tratamento e no estabelecimento do 

rognóstico do CEC e de sua variante o CEB (NILKAEO et al., 2006; IMAMHASAN et 

al., 2012; ZHAO et al,. 2014). Dentre esses marcadores estão as moléculas de 

adesão, como as caderinas, as cateninas, e o marcador de proliferação celular Ki-67 

(RODRIGUEZ TOJO et al., 2005; DRAGOMIR et al., 2012).  

Este trabalho, portanto, investigou comparativamente a imunoexpressão de 

E-caderina (E-cad), β-catenina (β-cat), Ki-67, em CEC e CEB oral e sua associação 

com as variáveis clinicas e patológicas. Pois o CEB apresenta um comportamento 

biológico mais agressivo e um potencial de metástase superior ao CEC (FRIEDRICH 

et al.,2010; CHOSSY et al.,2011; SOPRANI et al.,2011; FRITSCH et al., 2013; 

JAYASOORIYA et al., 2013).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Carcinoma Espinocelular 

 

O câncer de boca está entre os dez cânceres mais comuns em todo o 

mundo. De acordo com a Agência Internacional de Investigação da Organização 

Mundial de Saúde (IARC-OMS), as taxas de câncer devem aumentar, de 10 milhões 

de casos novos no mundo em 2000 para 15 milhões em 2.020. Na cavidade oral, o 

CEC é a neoplasia maligna mais prevalente. Apesar da fácil acesso á cavidade oral 

durante o  exame clínico, realizado por cirurgiões dentistas esses tumores são na 

maioria das vezes detectados numa fase tardia de desenvolvimento (PEREIRA et 

al., 2007; YANAMOTO et al., 2012; ALBERS et al., 2012). 

Na etiopatogenia do câncer oral, não há dúvida que o tabaco é o principal 

agente responsável pelo desenvolvimento da lesão, enquanto que o consumo de 

álcool é considerado como um agente promotor (DURR et al., 2013). O CEC oral 

pode apresentar variações histológicas e se iniciam no tecido epitelial displásico com 

queratinócitos em diferentes estágios de transformação. A proliferação das células 

ocorre tanto nas camadas basais quanto parabasais do epitélio bucal displásico. O 

aumento da atividade de oncogênese resulta na proliferação excessiva de células 

com consequente aumento de danos no DNA (FELLER et al., 2013) 

A evolução e o consequente prognóstico do CEC oral dependem de fatores 

que incluem o estadio da neoplasia, sítio anatômico de localização e o tratamento 

empregado (JAN et al., 2011). O tamanho do tumor, o grau de anaplasia de acordo 

com a gradação histológica de malignidade e a presença de metástase linfonodal 

são indicadores independentes que representam um pior prognóstico para pacientes 

portadores de CEC oral (ARDUINO et al., 2008).  

Algumas características do tumor, incluindo o tamanho e local, grau 

histológico de malignidade, invasão linfática e espessura do tumor, têm sido 

descritos como os principais fatores de risco que afetam negativamente o 

prognóstico para pacientes com carcinoma oral. Alguns destes fatores envolvem 

uma série de alterações genéticas que ocorrem em proto-oncogênese e genes 

supressores de tumor e refletem a agressividade do tumor, bem como o risco de 

metástase (PEREIRA et al., 2007) 
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A descrição histopatológica do CEC em cavidade oral apresenta se como 

uma proliferação epitelial com células escamosas pleomórficas, com núcleos 

hipercromáticos, nucléolos evidentes, sendo comum figuras de mitoses atípicas. 

Focos de células queratinizadas isoladas ou massas esféricas de queratina em 

profundidade (pérolas de queratina) podem ser observados. Os CECs podem ser 

classificados histopatologicamente em bem diferenciados, moderadamente 

diferenciado e indiferenciado (pouco diferenciado) - (ANEROTH et al., 1987; 

PINDBORG, 1997; PEREIRA et al., 2007).   

Os carcinomas bem diferenciados se assemelham ao tecido epitelial 

escamoso normal. Estes tumores apresentam frequentemente um padrão sólido, 

contendo proporções variadas de células escamosas e basais, com evidente 

queratinização e poucas figuras de mitoses (ANNEROTH et al., 1987) 

Já os carcinomas moderadamente diferenciados apresentam células 

escamosas bem evidentes com acentuado pleomorfismo nuclear, maior número de 

mitoses (incluindo mitoses atípicas), hipercromatismo, nucléolos bem evidentes e 

poucas pérolas de queratina (ANEROTH et al., 1987; PINDBORG, 1997)  

Os carcinomas indiferencíados apresentam pouca ou nenhuma evidência de 

queratinização e as células neoplásicas mostram alto grau de pleomorfismo e 

hipercromasia. Apresentam um crescimento difuso com as células demonstrando 

elevado potencial mitótico. Os CECs indiferenciados apresentam um comportamento 

bastante agressivo, caracterizado pela alta capacidade de invasão e de metástases 

(ANNEROTH et al., 1987; PINDBORG, 1997) – Figura 1 e Figura 2. 
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Figura 1 - Aspectos microscópicos dos subtipos histológicos de CEC oral.   
 

  

Fonte: (PEREIRA et al., 2007). 
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Figura 2 - Fotomicrografia de CEC moderadamente diferenciado; HE 100X (A) e 400X (B). 1 

 2 

Fonte: Acervo do autor.  3 

 4 
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Os sítios anatômicos mais comumente afetados em cavidade oral são 

língua, seguida por soalho de boca, mucosa bucal, área retromolar, gengiva, e 

palato mole. A apresentação clínica dessas lesões nas fases iniciais é sob a forma 

de uma lesão leucoeritroplásica com áreas vermelhas e brancas com uma ligeira 

rugosidade e bem demarcadas. Os casos mais avançados apresentam ulceração 

infiltrativa com bordas elevadas e arredondadas e resistentes à palpação e também 

podem possuir um aspecto ulcerativo ou plano, ou verrucoso (CAMARINI et al., 

1999; BAGAN et al., 2010). 

Não há dúvida que tumores menores que 1 cm tem maior chance de cura do 

que tumores com mais de 4 cm de tamanho. Um estudo de Almangush et al. (2013) 

que analisaram aspectos clínicos e microscópicos de 340 indivíduos com câncer em 

estagio inicial de língua observaram que pacientes com tumores em estágio T1 e T2 

se beneficiaram dos tratamentos  como radioterapia e quimioterapia independente 

da abordagem cirúrgica. Daí a importância do diagnóstico o mais precoce possível 

para um melhor prognóstico.  

A localização do tumor é um fator que influencia no prognóstico do 

tratamento, por exemplo, em um estudo de Bonnardot et al. (2011), no qual foram 

analisados 70 pacientes com tumor em língua, estágios T1 e T2, tratados com 

cirurgia observaram que pacientes com tumores localizados no terço posterior da 

borda lateral apresentaram um pior prognóstico do que aqueles que apresentavam 

tumores nos dois terços anteriores. 

O tratamento do câncer de cavidade oral preferencial é a opção pela 

modalidade cirúrgica, entretanto, há casos que requerem terapias adjuvantes como 

a radioterapia e a quimioterapia. Estas terapias podem ser recomendadas na 

dependência da condição de evolução da neoplasia (KADEMANI et al., 2005).  

O CEC oral em geral apresenta alto índice de proliferação celular e 

capacidade para sofrer metástase locoregional e a distância. A perda de adesividade 

entre as células tem sido um fator relacionado ao processo de metástase. Torna-se 

importante, portanto conhecer o mecanismo que leva a alteração do processo de 

proliferação celular e o mecanismo que leva a esta perda de adesividade entre as 

células nos processos neoplásicos. Há inúmeros estudos na literatura que tem 

buscado investigar estes processos (OLIVEIRA et al., 2011; MONTEBUGNOLI et al., 

2011; VERED et al., 2012; HUBER et al., 2011; SASAYA et al., 2013).  
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As moléculas de adesão celular são essenciais para manter a estrutura 

estável do epitélio em condições normais. São encontradas nas superfícies de todas 

as células, onde elas se ligam a moléculas da matriz extracelular. Essas moléculas 

formam ligações estruturais entre o citoesqueleto e a matriz extracelular, e tem 

função que regulam muitos processos, incluindo a invasão, divisão celular, 

migração, e diferenciação celular (THOMAS E SPEIGHT, 2001; CHAW et al., 2012) -

Figura 3. 

As células epiteliais bucais normais são ligadas e mediadas por caderinas, 

que se subdividem em E-cad, N-caderina e P-caderina, de acordo com sua 

distribuição tecidual. A E-cad é expressa nos tecidos epiteliais de cavidade oral 

(FREITAS et al., 2006; HASHIMOTO et al., 2014). O domínio citoplasmático da E-

cad está ligado a actina do citoesqueleto através de interações denominadas 

cateninas. As cateninas são divididas em α, β, e γ-cateninas. A β-cat desempenha 

um papel importante nas interações entre as caderinas (BEAVON, 2000; ZHONG et 

al., 2007). 

As caderinas e as cateninas são moléculas de adesão do tecido epitelial 

normal, formando o complexo denominado caderina-catenina, que tem a função na 

formação e manutenção da arquitetura tissular (SHAPIRO et al., 2009) 

As alterações deste complexo estão associadas a perda de diferenciação, e 

evolução clínica de muitos tipos de câncer (ZHI-GANG et al., 2008), acompanhados 

por uma maior mobilidade e capacidade de invasão das células epiteliais 

neoplásicas (BAN´KFALV et al., 2002). A expressão reduzida ou ausência de β-cat 

em tumores resulta na proliferação de células, migração, e invasão (LOPES et al., 

2009) 

A perda do complexo caderina-catenina é estudado em diversas neoplasias, 

incluindo o CEC e CEB em cavidade oral e está correlacionado com a invasão, 

metástase e, consequentemente, com o pior prognóstico dos pacientes 

(HANNEMAN et al., 2014; RODRIGUES-TOJO et al., 2005).  
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Figura 3 - Esquema simplificado demonstrando a ligação homofílica do complexo 

caderina-catenina ao citoesqueleto de actina.  

 

Fonte: (Adaptado de KIENER et al, 2005).  

 

Uma melhor caracterização das moléculas de adesão e proliferação celular e 

suas implicações no processo de carcinogênese serão descritas mais a frente nesse 

estudo.  

 

2.2 Carcinoma Escamoso Basalóide  

 

O CEB é uma variante rara do carcinoma de células escamosas e constitui 

cerca de 1 % de todos os CEC. Esta entidade foi descrita pela primeira vez na 

região da cabeça e pescoço por Wain et al. em (1986) e tem sido diagnosticada 

principalmente em região de hipofaringe, base da língua, e laringe (ERENÕ et al., 

2008). 

Esta lesão é rara em cavidade oral, há relatos no palato, e assoalho de 

boca. Podem ocorrer em nasofaringe, traquéia, e em outros locais, como o esôfago, 
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pulmão, ânus (FRIEDRICH et al., 2010; OHASHI et al., 2003; PAULINO et al., 2000; 

THANKAPPAN et al., 2011;  GOES et al., 2004; SOPRANI et al., 2011). 

De acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde-OMS 

(2005) o CEB é descrito como um tumor contendo proporções variáveis de 

componente celular basalóide e componente escamoso. O Componente Basalóide 

apresenta uma configuração lobular podendo ter área de comedonecrose central. O 

componente escamoso é constituído de grandes células com bordas bem definidas 

e citoplasma queratinizado. A característica histológica desta entidade é um 

componente de células epiteliais basalóides com núcleos hipercromáticos e 

citoplasma escasso com pequenos espaços císticos e áreas necróticas entre estes 

conglomerados. O potencial de malignidade é geralmente elevado no CEB e 

frequentemente diagnosticado em estágios avançados e com prognóstico ruim. A 

característica ―basalóide‖ não se restringe ao CEB, mas pode também ser 

encontradas em outros tipos de carcinomas, displasias e em casos de diferenciação 

focal do epitélio escamoso (IMAMHASAN et al., 2012; THOMPSON, 2003; 

JAYASOORIYA et al., 2013) - Figura 4.  
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Figura 4 - Fotomicrografia CEB; HE 100X(A) e 400X (B). 

 

Fonte: Acervo do autor  
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A etiologia do CEB também está associada com o consumo de álcool e de 

tabaco e sua ocorrência é predominante na sexta e sétima década de vida 

(FRIEDRICH et al., 2010; CHERNOCK et al., 2010; LINTON et al., 2013; 

HANNEMAN et al., 2014). 

O CEB apresenta um comportamento biológico peculiar, caracterizado por 

recidiva local precoce, metástase linfonodal e metástase à distância (RASLAN et al., 

1994; COLETTA et al., 2002; YU et al., 2008; IDE et al., 2002; MARIONI et al., 2011; 

MORALES-PUEBLA et al., 2010).  

No diagnóstico histopatológico desta neoplasia deve ser considerado o 

carcinoma adenóide cístico e o carcinoma de pulmão de pequenas células 

indiferenciadas. Há, portanto, a necessidade de estabelecer o diagnóstico final, pois 

são neoplasias que apresentam comportamentos biológicos diferentes (FRIEDRICH 

et al., 2010; CHOUSSY et al., 2011). 

O diagnóstico microscópico do CEC e do CEB é realizado por meio de 

análise histopatológica. Não existe um sistema de classificação histológico 

específico para determinar a variante CEB.  Um dado peculiar no CEB pode ser sua 

associação com a infecção por HPV principalmente quando o CEB está localizado 

na região orofaríngea. Entretanto, mais estudos devem ser realizados para clarificar 

a associação do fenótipo basalóide com a infecção pelo HPV (FRIEDRICH et al., 

2010;THARIAT et al., 2010). 

De acordo com Yu et al. (2008) que investigaram 15 casos de CEB dos 

quais nove eram de tumores classificados no estadio IV, concluíram que a medida 

que o estadiamento se torna maior, o prognóstico é consideravelmente afetado. Já 

para Soriano et al. (2008) o simples diagnóstico de um CEC variante basalóide já 

indica um prognóstico ruim para o paciente.  

Enfim, o diagnóstico tanto do CEC quanto do CEB em geral é tardio, em 

fases que a doença encontra-se avançada (GOES, 2004). O tratamento de escolha 

independente da variante é o procedimento cirúrgico para os tumores de estadios 

menores  ou associar  à modalidade radioterapia e quimioterapia para os tumores 

em estádio maior (ALTAVILLA et al., 1999; SORIANO et al., 2008). 
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2.3 Marcadores de Adesão Celular 

 

2.3.1 Moléculas de Adesão  

 

Moléculas de adesão celular encontram-se na superfície de todas as células 

e desempenham um papel importante na adesão célula-célula e interação entre 

célula e matriz extracelular. Foram identificadas várias famílias de moléculas de 

adesão dentre elas destacam se as integrinas, caderinas, selectinas, e a 

superfamília de imunoglobulinas (LYONS et al., 2007). Neste estudo abordaremos 

as moléculas de adesão celular caderina e catenina em carcinomas de cavidade 

oral.  

A diferenciação do tecido epitelial normal para carcinomas, que é 

caracterizada pela maior atividade proliferativa celular e capacidade de invasão das 

células tumorais muitas vezes é consequência da redução do processo de adesão 

intercelular. Em um estudo realizado em 1983,foi produzido um anticorpo 

monoclonal contra uma linhagem de células epiteliais diferenciadas (MDCK), e este 

anticorpo foi testado em experimentos funcionais. Os pesquisadores observaram 

que o anticorpo induzia mudanças nas células epiteliais bem diferenciadas para 

células indiferenciadas com morfologia fibroblasto-like. Este anticorpo foi chamado 

naquela época de Arc-1 (direcionado contra um componente relacionado à adesão) 

que reagia com uma molécula de adesão célula-célula, que hoje é conhecida como 

E-cad (Epitelial Ca2+ molécula de adesão dependente). Dependendo de sua 

localização as moléculas de adesão celular são denominadas de N-caderina 

(expressa em células musculares e neurais) e P-caderina (originalmente identificado 

na placenta de ratos) - (BIRCHMEIER et al., 1994; TAKEICH et al., 1995; PYO et al., 

2007). 

As caderinas compreendem um grande número de moléculas de adesão 

localizadas nas junções intercelulares que estabelecem ligação entre as células por 

meio de interações homofílicas proteína-proteína (FREITAS et al., 2006; HUNG et 

al., 2006). O reconhecimento de um papel importante das caderinas na 

determinação do fenótipo epitelial, na migração celular, na diferenciação celular e na 

disseminação tumoral tem despertado grande interesse de estudo desta família de 

moléculas de adesão nas neoplasias (HASHIMOTO et al., 2012).  



25 
 

Já as cateninas, possuem um papel importante na transdução do sinal 

intercelular. A β-cat, por exemplo, destaca-se por se ligar diretamente à porção 

citoplasmática da E-cad e também à estrutura dos microfilamentos de actina do 

citoesqueleto, reforçando seu importante papel na adesão celular (BEAVON, 2000; 

HUNG et al., 2006). Além disso, observou-se que o gen da β-cat está localizado em 

uma região do genoma humano que se encontra frequentemente alterado em várias 

neoplasias malignas como nas neoplasias de câncer de colorretal, (CHENG et al., 

2011), carcinoma de células renais (RONKAINEN et al., 2010), câncer de próstata 

(SYED et al., 2008) e câncer de mama (XU et al., 2012). 

A E-cad, é uma glicoproteína 97kda codificada pelo gene CDH1/E-cad 

localizado no cromossomo 16q22.1. Esta glicoprotéina é transmembrana e 

responsável pelo vínculo homotípico e interações com cateninas (KUDO et al., 

2004). 

A perda parcial ou completa da expressão de E-cad é um fenômeno 

frequente em vários tipos de neoplasias e os padrões de expressão são variáveis 

entre diferentes regiões do mesmo tumor (WANG et al., 2007). Esta adesão 

mediada pelas caderinas estão frequentemente alteradas nas células tumorais 

devido a perda ou ganho destes receptores associados a adesão celular (ZHANG et 

al., 2005). 

A β-cat é uma proteína multifuncional, da família das cateninas, que participa 

da adesão celular e da sinalização nuclear. Além do seu papel crucial na adesão 

celular, a β-cat tem funções na cascata de sinalização Wnt (NELSON E NUSSE, 

2004). As vias de sinalização Wnt possuem papel fundamental na diferenciação, 

proliferação e morte celular (IWAI et al., 2010), e também participam no 

desenvolvimento embrionário e de processos neoplásicos (HOWARD et al., 2011). O 

primeiro relato da via Wnt foi feito em 1982, e identificado como proto-oncogene. 

(VONKOROV et al., 2013). A sinalização Wnt funciona por dois caminhos, através 

da sinalização da β-cat ou via Wnt canônica, e as não canônicas. A via Wnt 

canônica é a mais estudada (JHONSON et al., 2006; LIU et al., 2010). A via Wnt 

canônica desempenha um papel importante na proliferação celular e oncogênese. 

APC e β-cat são componentes da via WNT de sinalização. A β-cat forma um 

complexo contendo a proteína APC, levando a redução de β-cat. As células são 

estimuladas pelas moléculas secretadas de Wnt, não ocorrendo a degradação da β-

cat aumentando os níveis citoplasmáticos, esta se desloca para o núcleo e se liga ao 
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TCF, um fator de transcrição que ativa vários genes (IWAI et al., 2010; JHONSON et 

al., 2006) - Figura 5. 

 

Figura 5 - Esquema simplificado demonstrando a via WNT-β-catenina.  

Fonte: (ROBBINS, 2005). 

 

Além da redução da expressão da β-cat, a desregulação do complexo 

caderina-catenina está presente na progressão de tumores epiteliais durante a 

transição epitelial-mesenquimal (TEM) que é um processo que precede a invasão 

tumoral e envolve as moléculas de adesão como a E-cad (BEAVON, 2000; 

HOWARD et al., 2011).  

O complexo caderina-catenina é dinâmico, permitindo rearranjos no 

processo de adesão célula-célula. A transformação maligna de muitos carcinomas 

está associada com a perda de diferenciação epitelial e ganho de um fenótipo 

mesenquimal decorrente da desregulação desse complexo, levando a redução da 

adesão e aumento da motilidade celular. A TEM pode ser encontrada no início do 

desenvolvimento de CEC, e também na displasia epitelial oral (CHAW et al., 2012).  

As alterações na adesão das células tumorais refletem no padrão de 

crescimento tumoral. Portanto, o desprendimento destas células é considerado o 

início do processo de disseminação tumoral local e à distância (BEAVON, 2000).  

No estudo de Kurtz et al. (2006), foram correlacionadas a expressão de E-

cad e β-cat em 45 amostras de CECs de cabeça e pescoço, com as variáveis 

clínico-patológicas, localização do tumor, estágio do tumor, linfonodo cervical. Os 
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resultados apresentaram baixa expressão de E-cad em alguns tumores e a 

expressão de β-cat não foi significativamente associada com nenhuma das variáveis 

clínico-patológicas descritas acima. No estudo, houve uma diferença significativa na 

sobrevida livre de doença, com pacientes cujos tumores expressaram altos níveis de 

E-cad terem uma sobrevida livre de doença melhor do que aqueles cujos tumores 

tinham um baixo nível de expressão da E-cad. Os autores concluíram que houve 

diminuição apenas da expressão de E-cad, e esta baixa expressão foi associada 

com a diminuição da sobrevida livre de doença em pacientes com carcinomas de 

cabeça e pescoço.  

Já Zhong et al. (2007) investigaram a expressão de E-cad em linfonodos 

cervicais metastáticos de 33 amostras de CEC em cavidade oral e foi evidenciada 

uma expressão aumentada da E-cad nos linfonodos. Nos casos de micrometástase 

linfonodal a expressão de E-cad foi negativa. De acordo com os autores a 

diminuição da expressão de E-cad é útil para confirmar o prognóstico em pacientes 

com CEC. A detecção de expressão de E-cad é útil para confirmar a presença de 

metástase linfonodal e não para detecção de micrometástase.   

Lopes et al. (2009) analisaram a expressão, por meio de técnica imuno-

histoquimica, de E-cad e β-cat em 30 amostras de CEC, sendo 15 na língua e 15 no 

lábio inferior. O índice de células positivas em membrana para ambas as moléculas 

foram relacionadas à localização anatômica, presença ou não de metástase 

linfonodal e gradação histológica de malignidade no fronte de invasão tumoral (FIT). 

O padrão de marcação observado foi heterogêneo. Nenhuma diferença significante 

foi encontrada com relação à localização anatômica e a presença ou não de 

metástase linfonodal. Entretanto, observaram diferença estatística significante 

referente à redução da imunoexpressão dessas proteínas em membrana com o grau 

histológico de malignidade. Os autores concluíram que a reduzida expressão em 

membrana pode estar associada a escores mais altos do grau histológico de 

malignidade.  

Freitas et al. (2010) avaliaram a expressão de β-cat em CEC de língua e sua 

correlação com metástase. O estudo selecionou 24 casos, divididos em dois grupos, 

grupo metastático (n=12) e não metastático (n=12), através de análise semi-

quantitativa de β-cat. Os resultados obtidos demonstraram presença de β-cat em 

membrana citoplasmática e núcleo, e não houve estatística significativa nos dois 

grupos, em vista destes resultados, os autores inferiram que a análise individual da 
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imunoexpressão β-cat não representa um bom critério para descrever o potencial 

metastático de CEC em língua.  

Fan et al. (2013) analisaram os níveis de E-cad, Twist, e p53 em amostras 

diagnosticadas com CEC oral, além de um grupo de amostras com tecido normal. 

Estes grupos foram analisados por técnica imuno-histoquímica. A baixa expressão 

de E-cad foi significativamente associada com a localização do tumor e óbito. Os 

pacientes com menor expressão da E-cad exibiram uma pior sobrevida. Não houve 

associação significativa entre a expressão de E-cad e os parâmetros clínico-

patológicos. Estes resultados mostraram que a expressão da E-cad está 

correlacionada com a sobrevida de pacientes portadores de CEC. Os autores 

concluíram que a expressão E-cad pode ser um marcador independente para 

indicação de sobrevida. 

No estudo de Wang et al. (2009) que analisaram a expressão da E-cad no 

fronte de invasão tumoral (FIT) e centro da lesão de amostras de CEC de cavidade 

oral através de análise imuno-histoquímica e método RT-PCR. Os resultados 

demonstraram que a expressão da E-cad em FIT foi menor do que no centro da 

lesão na maioria do CECs analisados. Estes resultados demonstraram que a 

expressão reduzida da E-cad influenciou na sobrevida livre de doença. Os autores 

concluíram que a redução da expressão de E-cad está associada ao grau de 

queratinização, polimorfismo nuclear, e invasão.  

Como pode ser observado pelo exposto acima a imunoexpressão de 

moléculas de adesão podem refletir comportamentos biológicos característicos dos 

tumores, auxiliando a avaliar riscos de metástases e recidivas. Todavia, em uma 

revisão recente de Vered e colaboradores em 2012, os leitores são alertados 

especificamente com relação aos resultados confusos da imunoexpressão de E-cad 

publicados. O autor descreve que a expressão de E-cad se apresenta heterogênea, 

em diferentes áreas do mesmo tumor, refletindo, variações,sendo realmente visto a 

E-cad em análise imuno-histoquímica pode ser interpretada como uma imagem 

"ainda" dentro um ambiente dinâmico.  

Este trabalho teve a responsabilidade e investigar com critério moléculas de 

adesão em CEC e CEB de cavidade oral no FIT.  
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2.4 Marcador de Proliferação Celular - Ki-67 

 

A proliferação celular alterada é definida como o aumento do número de 

células resultante de alteração do ciclo celular (PARDEE, 1989; TUMULURI et al., 

2004). Uma das proteínas que indicam que o índice de proliferação celular esta 

alterado é a proteína Ki-67. Seu nome é uma derivação da cidade de origem (Kiel, 

Alemanha), e do número da placa onde seu clone foi cultivado (67ª placa). A 

proteína possui cerca de 395 Kda, e é produzida por um gene localizado no braço 

longo do cromossomo 10 (10q25) - (TUMULURI et al., 2004). 

Marcadores de proliferação celular desempenham um papel importante no 

comportamento biológico de neoplasias (WATANABE et al., 2010). Estes podem ser 

classificados como marcadores de crescimento, marcadores específicos durante as 

fases celulares e os marcadores de tempo do ciclo celular (PICH et al., 2004). 

O antígeno Ki-67 foi descrito pela primeira vez em 1984, e tornou-se popular 

porque fornecia uma estimativa precisa da taxa de crescimento do tumor em um 

período relativamente curto e com economia de custo. A atividade de proliferação é 

refletida pelo anticorpo Ki-67 que reconhece um antígeno do núcleo da célula 

(MUYOUNG et al., 2006). A proteína Ki-67 está presente em todas as fases do ciclo 

celular, com exceção da fase G0 (Figura 6) e é amplamente aceita como um 

marcador biológico confiável para investigar proliferação celular em neoplasias 

(FREUDLSPERGER et al., 2010; BETTENDORF e HERRMANN, 2002). Estudos 

sugerem que a expressão elevada de Ki-67 está relacionada a um maior índice 

mitótico e, consequentemente proliferação celular, e diferenciação da neoplasia, 

podendo contribuir para o estabelecimento do prognóstico (RODRIGUEZ-TOJO et 

al., 2005). 
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Figura 6 - Esquema simplificado demonstrando as fases do ciclo celular.  

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

A investigação da expressão celular da proteína Ki-67 permite avaliar se as 

células estão em proliferação continua e desordenada nas células neoplásicas 

malignas e vem sendo apontada como um importante método de investigação do 

comportamento biológico tanto no CEC quanto no CEB de cabeça e pescoço 

(RODRIGUEZ-TOJO et al., 2005).  

Watanabe et al. (2010) avaliaram 39 amostras selecionadas de pacientes 

submetidos a tratamento cirúrgico de CEC em cavidade oral e 13 amostras de 

mucosa bucal denominado grupo controle (mucosa normal). Para análise imuno-

histoquímica foram utilizados os marcadores PCNA, Ki-67 e Ciclina B1. O sítio 

anatômico mais comum das amostras de CEC foi língua seguida por assoalho de 

boca. A avaliação foi feita em FIT. As moléculas investigadas foram correlacionadas 

com características clínicas como localização do tumor e gênero. Os autores 

concluíram que foi observada correlação entre estes marcadores no FIT e em 

especial a Ciclina B1 demonstrou uma positiva correlação com o grau histológico de 

malignidade. Concluem ainda que o uso de Ciclina B1 e Ki-67 na interface do FIT do 

tumor contribui para o melhor entendimento do comportamento biológico do CEC.  
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Dragomir et al, analisaram em 2012, 32 espécimes  de CEC em cavidade 

oral através de análise imuno-histoquímica utilizando as moléculas p16, p53, e Ki-

67. No estudo, o Ki-67 foi identificado em todos os casos e foi correlacionado com o 

grau de displasia e do grau de diferenciação e apresentando alta expressão e 

intensidade em FIT. A imunoexpressividade foi nuclear e evidenciada na camada 

basal e parabasal do tecido epitelial displásico. Especificamente na neoplasia a 

marcação estava presente principalmente na periferia de ilhas tumorais, 

principalmente nos casos de carcinomas bem diferenciados. Os autores concluíram 

que o marcador de proliferação celular Ki-67 apresenta valor prognóstico, 

especialmente nos carcinomas invasivos.  

Montebugnoli et al, em 2011, analisaram a proliferação celular por meio do 

anticorpo Ki-67, em mucosa normal localizada em áreas distantes do tumor e sua 

associação a um pior prognóstico em termos de recorrência local e metástases 

linfonodais. O estudo prospectivo conteve 42 pacientes sendo 19 em estágio inicial 

(T1N0M0) e 23 (T2N0M0) portadores de CEC em cavidade oral. Os autores 

observaram que 30 % dos pacientes tratados cirurgicamente com estadios T1-T2 

apresentaram uma atividade proliferativa anormal nas áreas distantes do tumor 

primário e poderiam estar relacionados a um pior prognóstico tendo em vista a 

expressão positiva do Ki-67.  

Já Bettendorf e Herrmann, em 2002, descreveram a relevância prognóstica 

do marcador de proliferação Ki-67 em 329 casos de CEC localizados em cavidade 

oral. Os tumores foram classificados em bem diferenciados (162), moderadamente 

diferenciados (141) e pouco diferenciados (23). O índice de proliferação do Ki-67 foi 

correlacionado com o grau histológico de malignidade, relação linfocitária, proporção 

estroma/tumor, padrão de invasão, media de mitoses, grau de queratinização, 

tamanho do tumor, espessura, profundidade de invasão, envolvimento de linfonodo 

e média de sobrevida em 5 anos. Os autores observaram uma significante inversa 

correlação entre o índice de Ki-67 com a proporção estroma/tumor e o grau de 

queratinização. Nenhuma correlação pode ser estabelecida entre o índice de KI-67 e 

os outros parâmetros clinico-patológicos. Os autores concluíram que utilizar apenas 

o Ki-67 não tem nenhum valor prognóstico em câncer de cavidade oral.  

Freusdlsperger et al. em 2012, demonstraram a relevância prognóstica da 

expressão do Ki-67 em CEC de boca. Como as células em proliferação são mais 

susceptíveis à radiação ionizante, os autores investigaram se uma alta taxa de 
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proliferação refletida pela expressão do Ki-67 poderia indicar a radiossensibilidade 

das células neoplásicas. Em 52 pacientes com CEC operados foi investigada a 

presença da proteína Ki-67 por imuno-histoquímica. Todos os pacientes receberam 

tratamento radioterápico. A expressão do Ki-67 foi correlacionada com a sobrevida 

livre de doença e sobrevida global. Este estudo indicou que os tumores com alta 

atividade proliferativa são mais sensíveis à ação da radioterapia e apresentam um 

tempo de recorrência mais longo. O estudo indicou que o Ki-67 pode ser usado 

como um marcador para predizer a resposta da radioterapia em pacientes com CEC 

de cavidade oral.  

Já Fronie et al, em 2013 em um estudo retrospectivo analisaram 143 casos 

de lesões de cavidade oral benignas e malignas. Do total de casos 115 foram 

representados por CEC. Os autores investigaram a expressão de p53 e Ki-67. Os 

autores observaram que nos casos pobremente diferenciados a expressividade do 

Ki-67 era mais intensa do que nos carcinomas bem diferenciados. Este dado indica 

uma aceleração do processo de mitose e consequentemente maior agressividade do 

tumor.  

Rodrigues-Tojo et al. (2005), analisaram moléculas p53, Ki-67, E-cad em 

carcinomas escamoso basalóide de laringe. Onze amostras foram avaliadas. Os 

resultados apresentaram um alto percentual de células Ki-67 positivas e p53, e uma 

reduzida expressão de E-cad. Além disso, os autores observaram que os casos que 

apresentaram baixa expressão tanto de Ki-67 quanto de p53 apresentavam melhor 

prognóstico. É importante ressaltar que nesse estudo a expressão de E-cad foi baixa 

para todos os casos, portanto, a alta expressão de Ki-67 e p53 junto a reduzida 

expressão de E-cad está associada a uma maior agressividade da doença e pior 

prognostico.  

No desenvolvimento deste estudo, também, foi investigado a atividade 

proliferativa por meio da expressão da proteína Ki-67 no CEC e CEB para verificar 

as possíveis diferenças de proliferação celular entre estes dois tipos de neoplasias.  
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3 JUSTIFICATVA 

 

Embora haja vários estudos que tem investigado expressão da E-cad, β-cat 

e Ki-67 no parênquima tumoral de carcinomas da região de cabeça e pescoço 

(HANEMANN et al., 2014; RODRIGUEZ-TOJO et al., 2005; LEE et al., 2010), não há 

estudos que compararam o CEC com o CEB de cavidade oral com relação as 

variáveis clinico-patológicas e sua associação especificamente com essas moléculas 

de adesão e de proliferação celular. 

O CEB em cavidade oral é extremamente raro, portanto, há necessidade de 

mais estudos que possam caracterizar esta variante especificamente neste sitio 

anatômico (ERENÕ et al., 2008; CHOSSY et al., 2011).  
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4 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar comparativamente a expressão de moléculas de adesão (E-cad e β-

cat) e o índice de proliferação celular (Ki-67) em amostras de CEC e CEB de 

cavidade oral.  

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Avaliar comparativamente a expressão das moléculas de adesão e 

proliferação celular em amostras de CEC e CEB. 

2. Verificar a associação entre as variáveis clínico-patológicas e a expressão 

das moléculas de adesão e índice de proliferação celular. 

3. Investigar dados de sobrevida livre de doença e sobrevida global entre CEC 

e CEB. 

 

4.2 HIPÓTESE  

 

Tendo como base a literatura consultada, acredita-se que o CEB apresente 

expressão mais reduzida das moléculas de adesão E-cad e β-cat e índice alto de Ki-

67 indicando uma alta taxa de proliferação quando comparado ao CEC de cavidade 

oral.   
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido de acordo com as normas que regulamentam 

pesquisas com materiais biológicos de humanos e aprovados pelo Comitê de Ética 

em pesquisa pela UFG (Protocolo número 022/13). 

 

5.2 OBTENÇÃO, SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Foram selecionados aproximadamente 40 casos de CEC e 40 casos de CEB 

recuperados dos arquivos de laudos e blocos do Laboratório de Patologia da 

FO/UFG, e nos Laboratório de Anatomopatologia da HAJ/ACCG entre 1998 a 2007. 

Estes casos posteriormente foram reavaliados e confirmados os diagnósticos 

microscópicos e as amostras selecionadas para o estudo foi composta de 35 casos 

de CEC e 16 de CEB.   

 

5.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

Como critério de inclusão foram considerados apenas os blocos parafinados 

de tumores primários que apresentavam boas condições de conservação para 

manipulação, com tecido íntegro que permitissem cortes suficientes para a 

investigação. Novas lâminas foram confeccionadas e coradas pela técnica da 

Hematoxilina e Eosina (HE) e o diagnóstico revisado por 02 patologistas experientes 

(RCGA e EFM) e após confirmação dos diagnósticos os prontuários com as 

informações clinicas e patológicas eram incluídos no estudo.  

 

5.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Como critérios de exclusão foram considerados: blocos defeituosos ou com 

material insuficiente para novos cortes e prontuários que não foram encontrados nos 

arquivos ou ainda os que não correspondiam ao diagnóstico revisado. Além desses, 



36 
 

eram excluídos os casos que receberam qualquer tipo de tratamento prévio ou 

registro de dados incompletos.  

 

5.5 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E MICROSCÓPICAS 

 

Com base nos prontuários foram coletados dados clínico-demográficos 

(idade, genero, tabagismo, etilismo e estadio clínico), gradação histológica de 

malignidade, presença ou não de metástase em linfonodos, modalidade terapêutica 

instituída, recidiva, sobrevida livre (data de diagnóstico e data de recorrência), e 

sobrevida global (data do diagnóstico, data da última consulta e data do óbito),  para 

o cálculo de sobrevida livre de doença e sobrevida global. As amostras selecionadas 

constituiram dois grupos:  

  CEC - (n=35) 

  CEB - (n=16) 

O grau histológico de malignidade utilizado foi o proposto pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e adotado pelo Serviço de Anatomo Patologia do Hospital 

Araujo Jorge da Associação de Combate ao Câncer em Goiás. 

 

5.6 TÉCNICA DE ROTINA 

 

As amostras selecionadas em blocos parafinados foram seccionadas em 

micrótomo (Leica RM2165), obtendo-se de cada bloco cortes consecutivos de 5m, 

que foram dispostos sobre lâminas histológicas e corados pelo método HE. Esses 

cortes foram utilizados para caracterização microscópica das amostras.  

 

5.7 TÉCNICA IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

Para avaliação imuno-histoquimica foram obtidos cortes seriados de 3m 

que foram estendidos sobre lâminas de vidro silanizadas (A3648- EasyPath) e 

submetidos à técnica imuno-histoquímica, com o método de identificação (Sistema 

Dako-LSAB- Método de estreptavidina-biotina-peroxidase, para a identificação dos 

seguintes antígenos: E-cad, β-cat e Ki-67, conforme apresentado na Tabela 1.  
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Inicialmente, os cortes foram desparafinizados e hidratados por meio de: 

Xilol, 3 vezes, 10 minutos cada vez, sendo o primeiro aquecido por 10 minutos. Em 

seguida foram imersas em álcool absoluto, 3 vezes, 2 minutos cada vez; depois 

álcool etílico 95% 1 vez, por 2 minutos e passados em álcool 70% 1 vez por 2 

minutos. Em seguida, as lâminas foram lavadas 2 vezes em solução de PBS de 

potencial hidrogeniônico (ph) de 7,2 e depois lavadas em água destilada morna. Em 

seguida, para exposição antigênica, as lâminas foram incubadas em tampão citrato, 

ph=6,0 (para E-cad e Ki-67) e EDTA tris-base, ph=9.0 para β-cat, em Banho Maria 

Digital (De Leo) pré-aquecido a uma temperatura de 95oC, por 30 minutos. Após a 

exposição antigênica, as lâminas foram retiradas para resfriamento progressivo 

durante 10 minutos. Após lavagem com PBS, as lâminas foram mergulhadas em 

peróxido de hidrogênio a 3% em solução de PBS por 30 minutos, para o bloqueio da 

peroxidase endógena. A seguir, as lâminas foram novamente lavadas com PBS e, 

incubadas com solução de BSA (Soro Albumina Bovina) para bloqueio de proteínas 

endógenas por 20 minutos. Prontamente, os cortes foram secados cuidadosamente 

e delimitados através da caneta de silicone. Em seguida, as lâminas foram 

incubadas com os anticorpos primários (anti-E-cad, anti-β-cat e anti-Ki-67, por 18 

horas e mantidas na temperatura de 4oC, denominado overnight. Todas as diluições 

foram realizadas utilizando PBS associado a soro albumina bovina (PBS-BSA) a 1%. 

Para cada anticorpo utilizado os critérios de diluição dos anticorpos foram seguidos 

de acordo com as recomendações dos respectivos fabricantes e padronizações da 

técnica adotada no Laboratório de Patologia Bucal FO/UFG (Tabela I). Após 

overnight, foram realizadas lavagens consecutivas com PBS e, posteriormente, as 

lâminas foram incubadas no sistema estreptavidina-biotina-peroxidase (Sistema 

LSAB, DAKO) por 30 minutos, à temperatura de 22° a 25°C (para β-cat e Ki-67) e no 

sistema de polímeros (Kit MACH4– Universal HRP-Polymer Kit (BioCare, USA) (E-

cad) por 30 minutos, à temperatura de 22° a 25°. Após a lavagem das lâminas com 

PBS, para revelação da reação foi utilizado o 3.3’-Diaminobenzidina (DAB) em uma 

solução cromogênica (Sistema Novolink, Novocastra, RE7280-K), por 5 minutos, 

para β-cat e Ki-67 à temperatura ambiente, e 2 minutos para E-cad. A reação foi 

interrompida com água destilada e as lâminas contra-coradas com hematoxilina 

(Sistema Novolink, Novocastra, RE7280-K), por 20 segundos, retiradas e lavadas 

em água corrente por 10 minutos, à temperatura ambiente. Imediatamente, as 

lâminas foram desidratadas sucessivamente com álcoois (álcool 70%, álcool 95% e 
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álcool absoluto, durante um minuto cada solução), passadas em xilol, 2 minutos em 

cada. Sequencialmente, as lâminas foram fechadas com lâminulas em solução de 

resina não aquosa (Entellan-Mikroskopie-Merck).  

 
Tabela 1 - Anticorpos primários e suas respectivas diluições, clones e fabricantes 
utilizados nas amostras de Carcinoma Espinocelular e Carcinoma Escamoso 
Basalóide. 
 

Anticorpo Diluição Clone Fabricante 

Monoclonal de 
camundongo anti-E-
caderina humana 

1:200 Clone SPM471 
Santa Cruz 

Biothecnology, Santa 
Cruz, C.A. (USA). 

Monoclonal de 
camundongo anti-β-
catenina humana 

1:100 Clone E-5 
Santa Cruz 

Biothecnology, Santa 
Cruz, C.A. (USA). 

Anticorpo monoclonal 
de camundongo Ki-67 

1:100 MM1 
Santa Cruz 

Biothecnology, Santa 
Cruz, C.A. (USA). 

Fonte: Santa Cruz Biothecnology, Santa Cruz, C.A. (USA). 

 

5.8 ANÁLISE QUALITATIVA DAS AMOSTRAS 

 

Para análise qualitativa das amostras, foi avaliada a região do FIT. O FIT 

corresponde às células que estão na região tumoral mais avançada na interface 

tumor-hospedeiro (PIFFKÓ J, et al., 1996; BRYNE et al., 1998). Nessa região, as 

células presentes apresentam diferentes características moleculares em 

comparação com áreas superficiais, sendo a região mais importante do tumor para 

avaliar prognóstico tanto no CEC quanto no CEB (TUMULURI et al., 2004; 

WATANABE et al., 2010) – Figura 7. A análise qualitativa que representou a 

expressão positiva do anticorpo foi determinada pela coloração marrom da 

membrana ou do citoplasma ou do núcleo na dependência da especificidade do 

marcador utilizado. As amostras foram avaliadas considerando a expressão nas 

células E-cad e β-cat que em condições normais apresentam marcação contínua em 

membrana e ausência no citoplasma e núcleo e marcação nuclear quando utilizado 

o anticorpo Ki-67.  
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Figura 7: Esquema representativo do FIT e principais eventos que ocorrem em 

superfície do carcinoma e em FIT do tumor. 

 

Fonte: (Adaptado de Bryne et al., 1998). 

 

5.8 Análise Quantitativa das Amostras 

 

Já a análise quantitativa foi específica de acordo com os marcadores 

utilizados e foi considerada apenas as células neoplásicas E-cad, β-cat e Ki-67. Esta 

análise morfométrica foi realizada utilizando um microscópio óptico contendo um 

retículo de integração em rede quadrada (CARL ZEISS, Germany) acoplado na 

objetiva de 400X.  

A expressão de E-cad e β-cat foi avaliado pelo método semi-quantitativo 

adotado por Kurtz et al., 2006 e Foschini et al., 2008. Um total de cinco campos 

alternados foram analisados. A positividade das células neoplásicas de cada 

amostra no FIT foi obtida em porcentagem. Essa proporção foi categorizada em 

baixa expressão (<50%) e alta expressão (≥50%). 

Para quantificação da expressão da proteína Ki-67 foram analisados 

inicialmente 10 campos consecutivos do retículo e obtido uma média de 300 células 

positivas e negativas por campo. A partir dessa média foram contados 5 campos 

alternados e registrado o percentual de células positivas sendo considerado baixa 

expressão quando ≤0,01 e alta expressão >0,01 conforme estabelecido por Costa et 

al., 2013.  
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5.9 Análise Estatística dos Dados 

 

Análise descritiva dos dados clínicos e patológicos foi realizada. Teste Chi-

quadrado foi empregado para avaliar a relação entre a expressão das proteínas de 

E-Cad, β-cat, e Ki-67 com as variáveis clínico-patológicas. O teste de Man-Whitney 

foi utilizado para comparar a expressão percentual da proteína Ki-67 nos grupos de 

CEC e CEB. Para a análise de sobrevida foi usado o teste de Kaplan Meier. O nível 

de significância estabelecido foi quando p era menor que 0,05.  
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Abstract 

 

Objective: Investigate, on a comparative basis, the expression of the adhesion molecules E-

cadherin (E-cad), β-catenin (β-cat) and the proliferation index (Ki-67) at the invasive tumor 

front (ITF) in Squamous Cell Carcinoma (SCC) and basaloid squamous cell carcinoma 

(BSCC). 

Material and Methods: Thirty-five SCC and 16 BSCC cases were evaluated by 

immunohistochemistry. Clinico-pathological data and survival data were evaluated and 

compared. 

Results: There was a low expression of E-cad in the cytoplasmic membrane (p = 0.50) as well 

as in the nucleus (p = 0.31) for both SCC and BSCC. A high expression of E-cad was seen in 

the cytoplasm for the SCC group (80%) when compared to the BSCC group (25%)(p<0.01). 

The expression of β-cat in the cytoplasmic membrane (p = 0.28) and in the cytoplasm (p = 

0.44) was low in both SCC and BSCC groups. Both types of carcinoma presented low 

expressions of β-cat in the nucleus (p = 0.03). The Ki-67 expression was low irrespective of 

tumor variant. The high expression of E-cad in the cytoplasm was associated with T3/T4 

tumors (p = 0.04) in the SCC group and there was no significant association of E-cad, β-cat, 

Ki-67 with the other clinical variables. In terms of disease-free survival and overall survival, 

there were no significant differences between SCC and BSCC.  

Conclusion: The E-cad-β-cat system was found to be dysregulated in both oral SCC and oral 

BSCC. The Ki-67 cell proliferation index was extremely low in the cases investigated and 

consequently had no prognostic value.  

Keywords: Squamous Cell Carcinoma, Basaloid squamous cell carcinoma, Ki-67 protein, E-

cadherin, β-catenin. 
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Introduction 

 

Although SCC presents a classic histomorphological pattern, it can also present 

microscopic variants such as verrucous, basaloid squamous cell, papillary squamous cell, 

spindle cell, acantholytic squamous cell, and adenosquamous cell carcinomas (1, 2). These 

variants or microscopic subtypes can present different biological behaviors. Basaloid 

squamous cell carcinoma (BSCC), for example, is a malignant tumor which is considered 

rare, aggressive, and a variant of SCC (3-7).  

In general, BSCC has been reported as having a worse prognosis than conventional 

SCC, and existing studies have not reached any definitive conclusion about its more 

aggressive biological behavior, hence the need for further studies to investigate this variant 

(8-10).  

In recent years, with the identification of numerous biomarkers, it has been possible to 

investigate the different stages of carcinogenesis, from modulation to tumor progression and 

thus glean useful information for understanding tumor initiation, proliferation, invasion, 

progression, migration and recurrence. In addition, these markers could contribute to 

establishing the prognosis for oral carcinomas (11-13). Included in these markers are the 

adhesion molecules, such as the cadherins, catenins, and the cell proliferation marker Ki-67 

(14, 15).  

Normal oral epithelial cells are strongly connected to each other through the cell-cell 

junction mediated by cadherins. Cadherins are regulated transmembrane, calcium-dependent 

proteins present in the cell which form a superfamily. One of the main cadherins is the E-

cadherin (E-cad), which is expressed in all epithelial tissues. During proliferation, the 

neoplastic cells at the invasive tumor front (ITF) frequently lose their epithelial cell phenotype 

and acquire “mesenchymal-like” phenotype cells referred to as Epithelial Mesenchymal 

Transition (EMT) cells. Such cells facilitate the migration, invasion and metastasis of 

neoplastic cells. Therefore the reduction in E-cad and increase in N-cadherin are the strong 

points of the EMT cells. So it is crucial to investigate the role of reduced expression of E-cad 

in tumor progression and metastasis (16-18).  

E-cad is comprised of extracellular, transmembrane and intercellular domains which 

bind with the catenins. These domains are involved in the transduction of the signal mediated 

by these catenins. The cytoplasmic domain of E-cad is directly bound to β-catenin (β-cat) or 
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γ-catenin. The α-catenin links E-cad-β-cat and γ-catenin to the cytoskeleton. The β-cat and γ-

catenin work on cell adhesion in the Wnt pathway and on the stability of the same when 

regulated by adenomatous polyposis of the colon. In malignancies this pathway becomes 

dysregulated (19, 20). Changes in E-cad and β-cat expression are associated with loss of 

differentiation, acquisition of an invasive epithelial phenotype and poor prognosis (21-23).  

The Ki-67 protein has been extensively studied as an indicator of proliferative activity 

(23). The Ki-67 protein is present in all phases of the cell cycle, with the exception of G0 and 

as noted it has been used to estimate the proliferative potential of a lesion (24, 25).  

Against this background, this study aimed to investigate, on a comparative basis, the 

immunoexpression of E-cad, β-cat and Ki-67 in oral SCC and BSCC. In addition, it also 

analyzed the association of the expression of these proteins with the clinicopathologic 

variables of the BSCC variant in relation to conventional SCC.  

 

Material and methods 

 

For this study, formalin-fixed paraffin-embedded blocks from 35 cases of SCC and 

16 cases of BSCC, diagnosed between 1998 and 2007, were retrieved from the archives of the 

Pathology Laboratory of Dental School at the Federal University of Goiás and the Anatomy 

Pathology Laboratory of Araújo Jorge Hospital, Goiânia, Brazil. For the microscopic 

characterization of the samples, the paraffin blocks were sectioned by microtome (Leica RM 

2165), 5µm slices were then placed on histological slides and stained using Hematoxylin and 

Eosin (HE) techniques. The slides thus prepared were used by 2 experienced pathologists 

(RCGA and EFM) to review and confirm the microscopic diagnosis of SCC or BSCC.  

Clinical and demographic data (age, gender, tobacco and alcohol consumption and 

clinical stage), histological grading, presence or absence of metastasis in lymph nodes, 

established treatment modality, recurrence, date of diagnosis, date of recurrence, date of last 

consultation and date of death for the calculation of disease-free survival and overall survival 

were collected from medical records.  

This study was approved by the Federal University of Goiás Research Ethics 

Committee (Protocol 022/13).  

 

Analysis of samples  
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The immunohistochemical technique was used for the qualitative and quantitative 

analyses. Serials of 3μm sections were placed on silanized slides (A3648- EasyPath) and 

subjected to immunohistochemistry. The antibodies used in the study were the monoclonal 

mouse anti-human E-cadherin (dilution 1: 200; SPM471 Clone; Biotechnology Santa Cruz, 

Santa Cruz, CA, USA), monoclonal mouse anti-human β-catenin (dilution 1: 100;E-5 Clone; 

Biotechnology Santa Cruz, Santa Cruz, CA, USA), and monoclonal mouse anti-human Ki-67 

(dilution 1:100; MM1 Clone; Biotechnology Santa Cruz, Santa Cruz, CA, USA).  

First the sections were deparaffinized using Xylene and hydrated using ethanol. The 

sections were washed in a phosphate buffer solution (PBS) (pH 7.2) and incubated for 30 

minutes in citrate buffer, pH = 6.0 (for E-cad and Ki-67), and EDTA-tris base, pH = 9.0 for β-

cat, in a digital water bath (De Leo) preheated to a temperature of 95°C. The sections were 

removed for progressive cooling for 10 minutes. After washing with PBS, the slides were 

dipped in a 3% hydrogen peroxide solution for 30 minutes to block endogenous peroxidase. 

Sections were then incubated for 20 minutes in a bovine serum albumin solution to block 

endogenous proteins. After that the sections were incubated for 18 hours and kept at 4ºC 

(overnight) with the primary antibodies monoclonal mouse anti-human E-cadherin, 

monoclonal mouse anti-human β-catenin antibody and Ki-67 monoclonal mouse anti-human 

antibody. After an overnight the slices were incubated in the biotin-streptavidin-peroxidase 

system (LSAB System, Dako) for 30 minutes at a temperature of 22° to 25°C (for β-cat and 

Ki-67) and in the polymer system (MACH 4-Universal HRP-Polymer, Biocare, USA) for E-

cad for 30 minutes at 22° to 25°C. The sections were incubated in 3.3'-diaminobenzidine 

(Novolink system, Novocastra, RE7280-K) for 5 minutes for β-cat and Ki-67 and for 2 

minutes for E-cad at room temperature. The sections were counter-stained with hematoxylin 

(Novolink System, Novocastra, RE7280-K) dehydrated with alcohol and sealed with 

coverslips in a non-aqueous resin solution (Entellan-Mikroskopie-Merck). 

 

Qualitative analysis  

 

For the qualitative analysis of the samples, the ITF region was evaluated. The ITF 

corresponds to the cells in the most advanced tumoral region at the tumor-host interface (26, 

27). In that region, the molecular characteristics of these cells are different from those of 
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surface areas and this is the most important area of the tumor to assess prognosis in both SCC 

and BSCC (26, 27). The samples were evaluated in terms of E-cad and β-cat cells with 

continuous membrane staining, cytoplasm and nucleus staining, and the anti-Ki-67 antibody 

with exclusively nuclear staining.  

 

Quantitative analysis  

 

Quantitative analysis was performed using an optical microscope containing a 

squared integration grid (CARL ZEISS, Germany), at 400X magnification. The E-cad and β-

cat expressions were evaluated using a semi-quantitative method (28, 29). A total of five 

alternate fields were analyzed. The positivity of the neoplastic cells in each ITF sample was 

obtained and expressed as a percentage. This proportion was categorized as low expression 

(≤50%) and high expression (>50%).  

To quantify the Ki-67 protein expression, 5 alternate fields were evaluated and the 

percentage of positive cells recorded. The total mean number of cells per field was 300. Based 

on this average, the percentage of positive cells was recorded and for ≤0 the expression was 

considered low and for >0.01 it was considered high, as established by Costa et al. (30).  

 

Statistical analysis  

 

The Chi-square test was used to evaluate the relationship between the expressions of 

the E-cad, β-cat, and Ki-67 proteins and the clinicopathologic variables. The Man-Whitney 

test was used to compare the percentage expression of the Ki-67 protein in the SCC and 

BSCC groups. For survival analysis the Kaplan-Meier test was used. The level of significance 

was set at p< 0.05.  

 

Results 

 

Clinicopathological findings  
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The average age was 59 for the SCC and 62 for the BSCC group. In both the SCC and 

BSCC groups, there was predominance of males, 62.9% (22/35) and 75.3% (12/16), 

respectively, but without any statistically significant difference (p = 0.30). 

Of the risk factors when the groups were associated, smoking was high for both 

groups (p = 0.02). Alcohol consumption was higher in the SCC group (69.7%), and lower in 

the BSCC group (33.3%). This association was statistically significant between the SCC and 

BSCC groups (p = 0.03).  

As for the tumor site, the tongue was the most common location in the SCC than in the 

BSCC group (p<0.01). Regional metastasis was seen in 57.1% of SCC cases and in 12.5% 

cases of BSCC, and this association was statistically significant between the groups (p<0.01). 

The recurrence rate was higher for the SCC (42.9%) than for the BSCC group (18.8%), but 

there was no statistical significance (p = 0.08). The outcome of death was more frequent in 

the SCC group (51.1%) than in patients with BSCC (31.2%), but without any statistical 

significance (p = 0.07).  

The Table 1 summarizes other clinical pathological findings such as tumor staging, 

histological grade of malignancy, lymph node metastasis, recurrence and clinical evolution. 

 

Association of expression of E-cad, β-cat and KI-67 between the SCC and BSCC groups 

 

Comparative data on the expressions of the proteins investigated in the SCC and 

BSCC groups are presented in Table 2. The expression of E-cad in the cytoplasmic membrane 

was low in both groups, although there was no statistical difference between the two groups 

(p = 0.50). Interestingly, there was a high cytoplasmic expression in the SCC group when 

compared to the BSCC group with p<0.01. In both groups, the nuclear expression was low 

and not statistically significant (p = 0.31) (Figures 1A, 1B, 2A and 2B). 

The β-cat in the cytoplasmic membrane showed low expression in both groups and 

this association was not statistically significant (p = 0.28). The percentage levels of the β-cat 

expression in the cytoplasm were considered predominantly high for the SCC and BSCC 

groups, although there was no statistically significant difference between the groups (p = 

0.44). There was a reduced expression of β-cat in the nucleus in both groups when the SCC 

and BSCC groups were compared (p = 0.03) (Figures 1C, 1D, 2C and 2D).  
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There were no differences between the SCC and BSCC groups (p = 0.97) in terms of 

the Ki-67 protein expression in the ITF. The median Ki-67 for both groups was 0.01 (Figures 

1E, 1F, 2E and 2F).  

 

Association of E-cad, β-cat and KI-67 expressions with the clinical findings 

 

A high expression of E-cad in the cytoplasm was associated with T3/T4 tumors (p = 

0.04) in the SCC group. Alcohol-consuming patients presented a low expression of β-cat in 

the cytoplasmic membrane (p = 0.05). Although there was a higher percentage rate of Ki-67 

expression in recurrent SCC tumors such percentages were not statistically significant. 

There was no association between the expression of E-cad, β-cat and Ki-67 and the 

other independent clinical variables in the groups.  

 

Analysis of Survival  

 

Disease-free survival was 57.1% (15/35) and 81.2% (3/16), respectively, for the SCC 

and BSCC groups. In the comparative analysis of the groups, disease-free survival was higher 

for the BSCC group, with an average estimate of 61 months for SCC and 92 months for 

BSCC group in a 95% confidence interval (95% CI = 12.4–58.81, p = 0.13); however, these 

results were not statistically significant.  

Overall survival was 42.9% (20/35) for the SCC group and 68.8% (5/16) for the 

BSCC group. When the groups were compared overall survival was higher for the BSCC 

group, with an average estimate of 58 months for SCC and 72 months for BSCC (95% CI = 

0.55–54.31, p = 0.21) and similarly there was no statistically significant difference between 

the groups analyzed.  

 

Discussion 

 

It is vital to understand carcinogenesis and tumor progression when establishing 

therapeutic measures to control cancer proliferation. This study evaluated the molecules 

responsible for cell-cell adhesion that destabilized during carcinogenesis in SCC and one of 
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its histological variants, BSCC. Besides these molecules, a protein which indicates change in 

tumor proliferative activity was also analyzed, as it was believed that BSCC presented more 

aggressive biological behavior with greater potential for recurrence than typical SCC. The 

adhesion molecules evaluated were the E-cad and β-cat and the Ki-67 protein was analyzed to 

check proliferative activity.  

To our knowledge this is the first study in the literature to undertake a comparative 

investigation of the expression of these adhesion molecules in conjunction with the Ki-67 

protein, using the immunohistochemistry technique, in groups of patients with oral cavity 

SCC and BSCC specifically in the ITF. 

Our results showed that in both the SCC and BSCC groups there was a reduction in 

the expression of E-cad levels in the cytoplasmic membrane and nucleus and a high 

expression of E-cad in the cytoplasm of the SCC group. It is important to emphasize here that 

this high expression in the cytoplasm of the SCC cases was mainly in T3/T4, advanced stage 

tumors, which could indicate that this reduced expression in the membrane/nucleus and high 

expression in the cytoplasm mean greater aggressiveness in the SCC group than in the BSCC 

group. 

The expression of E-cad has been heterogeneous in malignant tumors in general and 

this heterogeneity can also be seen in different areas of the same tumor, thus reflecting 

temporal and spatial variations of the expression of E-cad (16). Nowadays, it is known that 

this expression can change due to the microenvironment around the tumor, and could lead to 

the reduction of the expression and facilitate tumor invasion or increase its expression and 

thereby promote cell adhesion and prevent tumor invasion (31).  

Lopes et al. (32) analyzed changes in the immunoexpression of E-cad and β-cat in 

SCC with and without lymph node metastasis and found a reduced expression of these 

proteins in the cytoplasmatic membrane. They also found that this reduced expression was 

related to slightly differentiated tumors. In our study, although it was not possible to establish 

this association, it was seen that T3/T4 tumors which account for the highest percentage of 

our samples, both of SCC and BSCC, showed this reduction quite significantly. Interestingly 

it was seen that in the cases of SCC, there was a high E-cad expression in the cytoplasm.  

In the same way, there was a reduced expression of β-cat in the cytoplasmic 

membrane/nucleus and a high expression in the cytoplasm for both groups in the present 

study. A reduced expression in the membrane/nucleus indicates a dysregulation of the cell-
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cell adhesion process, which also leads to tumor proliferation, however, no significant 

difference was found between the SCC and BSCC groups. The high expression of β-cat in the 

cytoplasm could be explained by activation of the Wnt pathway. When this pathway is 

activated, the concentration of β-cat in the cytoplasm rises, thereby facilitating its 

translocation to the nucleus. There the β-cat binds to members of the TCF/LEF family of 

transition factors, and activates the expression of the target genes TCF/LEF, which include the 

proto-oncogene c-myc and cyclin D1 (33).  

Corroborating these data, studies have shown that reduced E-cad and an increased 

expression of E-cad in the cytoplasm are responsible for inducing cell proliferation and 

increasing the degree of tumor invasion (25, 30). When the E-cad and β-cat are expressed in 

the nucleus and cytoplasm and reduced in the cytoplasmic membrane, they suppress 

apoptosis, contribute to lymph node metastasis and lead to a worse prognosis (31, 34-37). 

With regard to the Ki-67 protein, there were no differences between the SCC and 

BSCC groups. The expression was low at the IFT. In our study the analysis was conducted 

exclusively in the IFT, so it could be inferred that the proliferative activity in this region is 

really low and could be influenced by the tumor microenvironment. Interestingly, in our study 

it was found that the recurrent SCC cases presented higher proliferative indices, however 

without statistical significance. In contrast to our results, Rodriguez-Tojo et al. (4) involving 

BSCC of the larynx found a high expression of Ki-67 and imputed a prognostic value to it 

since the cases which presented a low expression had a better prognosis. 

In a study by Bettendorf and Herrmann, 2002 (38), which evaluated the prognostic 

relevance of the Ki-67 antigen in 329 cases of SCC showed that proliferation indices ranged 

from 1.23 to 72.79, the authors concluded that cell proliferation is regulated by blood supply, 

hormonal factors and other proteins such as p53. They further emphasize the importance of 

investigating the process not in a static manner, but of including dynamic proliferation 

parameters, as well as verifying levels of cell apoptosis.  

Undoubtedly, in addition to using therapeutic measures, having control over cancer is 

vital. Today it is impossible to investigate cancer without registering data on disease-free 

survival and overall survival. In our study, we found that the cases of SCC presented longer 

disease-free and overall survival and for both groups, the results were of no statistical 

significance. These data contradict the literature which conceptually reports greater 

aggressiveness for BSCC than for SCC. Soriano et al (39) investigated the course and 

prognosis of cases of SCC in the head and neck, in a case-control study of 62 patients, found 
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that survival rates were significantly higher in SCC than in BSCC patients and that the rate of 

distant metastasis was 6 times higher in cases of BSCC, which caused a higher mortality rate.  

A number of questions arise out of our findings. For example, is the etiologic agent a 

factor that would imply longer survival? Nowadays the Human papillomavirus (HPV) has 

been reported as one of the etiological agents for BSCC (40, 41). Is there a distinct biological 

behavior when the etiologic agent is viral in origin? Would the specific location in the oral 

cavity mean a better prognosis? There is a need, therefore, for further research to investigate 

whether oral SCC and BSCC really have biologically different behaviors. 

Another fact worth considering is the anatomical location of the BSCC. Besides being 

a rare variant of SCC, it is even more rarely found specifically in the oral cavity which is why 

only 16 cases were investigated in our study. We consider this fact to be one of the limiting 

factors of our study and one which justifies the need for further research in this field. 

In summary, this study showed that in both neoplastic groups there was a reduced 

expression of E-cad at the ITF in the cytoplasmic membrane/nucleus and a high cytoplasmic 

expression in the SCC group which could mean greater aggressiveness in SCC than in BSCC 

in the oral cavity. In the same way, there was a reduced expression of β-cat in the cytoplasmic 

membrane/nucleus and a high cytoplasmic expression in both groups, but with no clinical 

significance. The proliferative activity investigated by detection of the Ki-67 was reduced at 

the ITF for both groups. There is no doubt that since the E-cad-β-cat system was 

dysregulated, it allowed the epithelial cells to lose their phenotype and thus facilitated 

invasion and tumor proliferation. 
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Table 1 – Clinical and pathological aspects of the groups under study 

  
SCC Group 

n=35 (%) 

BSCC Group 

n=16 (%) 
P

1
 

Patients  
Age 

58 (15.13) 63 (13. 36) 0.22 
Mean (SD) 

Gender 
Male  22 (62.9%) 12 (75%) 

0.30 
Female 13 (37.1%) 04 (25%) 

Smoking 

Yes  28 (80%) 10 (62.5%) 
0.02* 

No 07 (20%) 03 (18.8%) 

Don’t know ---- 3 (18.8%)  

Alcohol 
Yes 23 (69.7%) 04 (33.3%) 

<0.01* 
No 10 (30.3%) 08 (66.7%) 

Anatomical  

Location 

Tongue 18 (51.4%) 02 (12.5%) 

<0.01* Floor of the Mouth 12 (34.3%) 05(31.2%) 

Other 05 (14.3%) 09 (56.2%) 

T Stage  

T1-T2 08 (22.9%) 04 (25%) 

0.31 T3-T4 25 (71.4%) 09 (56.2%) 

Not evaluated 2 (5.7%) 3 (18.8%) 

Histological Grade of 

Malignancy
2
 

Grade I-II 28 (80%) 08 (50%) 
0.03* 

Grade III 07 (20%) 08 (50%) 

Locoregional 

metastasis  

Yes 20 (57.1%) 2 (12.5%) 
<0.01* 

No 15 (42.9%) 14 (87.5%) 

Recurrence 
Yes 15 (42.9%) 03 (18.8%) 

0.08 
No 20 (57.1%) 13 (81.2%) 

Clinical outcome 
Alive  15 (42.9%) 11 (68.8%) 

0.07 
Dead 20 (51.1%) 5 (31.2%) 

Abbreviations: SCC: Squamous cell carcinoma; BSCC: Basaloid squamous cell carcinoma; 1: Comparison 

between groups; 2: According to the World Health Organization (WHO): * Statistically significant value of p 

between the groups (p < 0.05). 
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Table 2 – Expression of E-cad, β-cat and Ki-67 at the ITF of SCC and BSCC. 

   
SCC 

n=35 (%) 

BSCC 

n=16 (%) 
p

1
 

E-cad 

Membrane 
Low  (≤50%) 32 (91.4%) 14 (87.5%) 

0.50 
High (>50%) 3 (8.6%) 02 (12.5%) 

Cytoplasm 
Low  (≤50%) 7 (20%) 12 (75%) 

<0.01* 
High (>50%) 28 (80%) 04 (25 %) 

Nucleus  
Low  (≤50%) 32 (91.4%) 16 (100%) 

0.31 
High (>50%) 3 (8.6%) ---- 

β-cat 

Membrane 
Low  (≤50%) 29 (82.9%) 15 (93.8%) 

0.28 
High (>50%) 6 (17.1%) 01 (6.2%) 

Cytoplasm 
Low  (≤50%) 13 (37.1%) 07 (43.8%) 

0.44 
High (>50%) 22 (62.9%) 09 (56.2%) 

Nucleus 
Low  (≤50%) 27 (77.1%) 16 (100%) 

0.03* 
High (>50%) 8 (22.9%) ---- 

Ki-67 Nucleus 
Low  (≤0.01%) 22 (62.9%) 11 (68.8%) 

0.46 
High (>0.01%) 13 (37.1%) 05 (31.2%) 

Abbreviations: SCC: Squamous cell carcinoma; BSCC: Basaloid squamous cell carcinoma; 1: 

Comparison between the groups; * Statistically significant value of p between the groups (p < 0.05). 
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Figure 1 – Immunoexpression of E-cad (A and B), β-cat (C and D) and Ki-67 (E and F) in 

SCC. A) E-cad presented low expression in the membrane (arrow), high expression in the 

cytoplasm and low expression in the nucleus (asterisk). B) The β-cat presented low expression 

in the membrane (arrow), high expression in the cytoplasm, and low expression in the nucleus 

(asterisk). C) The Ki-67 presented low nuclear expression (arrow). Increased 100X (A, C and 

E); Increased 400X (B, D and F). 
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Figure 2 – Immunoexpression of E-cad (A and B), β-cat (C and D) and Ki-67 (E and F) in 

BSCC. A) The E-cad presented low expression in the membrane (arrow), cytoplasm and 

nucleus (asterisk). B) The β-cat presented low expression in the membrane (arrow), high 

expression in the cytoplasm, and low expression in the nucleus (asterisk). C) The Ki-67 

presented low nuclear expression (arrow). Increased 100X (A, C and E); Increased 400X (B, 

D and F). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este foi um trabalho importante, pois foi o primeiro estudo a investigar as 

moléculas de adesão E-cad e β-cat e a proteína KI-67, um antígeno que quando 

superexpresso indica uma alta atividade proliferativa. Nesta pesquisa foi utilizada a 

técnica de imuno-histoquímica para revelar a expressão dessas proteínas no FIT. 

Nossa opção de estudar o FIT foi pela proximidade como microambiente que 

circunda o tumor e nossa intenção foi verificar o que acontece com a célula epitelial 

neoplásica nesse fronte. O que acontece com a célula epitelial levando-a perder o 

seu fenótipo e invadir o tecido conjuntivo? Um dos nossos questionamentos era 

avaliar se havia diferenças na expressão das moléculas de adesão E-cad e β-cat 

entre o CEC e sua variante o CEB. Como é representada a atividade prolifierativa 

pela proteína KI-67 no FIT? Acreditávamos piamente que o CEB teria uma reduzida 

expressão das moléculas de adesão quando comparadas ao CEC. Que a atividade 

proliferativa seria mais intensa no CEB tendo em vista a sua evolução e crescimento 

rápido.   

De maneira surpreendente nossa hipótese não foi confirmada. Em ambos os 

tumores havia a redução da expressão de E-cad e β-cat. A expressão citoplasmática 

no grupo de CEC foi significante em relação ao CEB o que pode indicar uma maior 

desregulação do complexo E-cad- β-cat no CEC. Interessantemente os casos de 

CEB e CEC apresentaram alta expressão citoplasmática de β-cat, entretanto sem 

significância. Nossos dados de sobrevida indicaram que os casos de CEC 

apresentaram taxas de sobrevida livre de doença e global menores do que os casos 

de CEB, indicando um pior prognóstico para os casos de CEC.   

Na verdade, portanto, os resultados do nosso trabalho nos levam a 

questionar os dados conceituais da literatura. Teria o CEB em cavidade oral um 

comportamento menos agressivo do que os casos em outras regiões da cabeça e 

pescoço? O agente etiológico, se oncogênese viral ou advindo do tabagismo 

influenciaria nesse prognóstico?  Enfim não há duvidas que mais trabalhos precisam 

ser realizados.  

Outro ponto que ainda tem sido pouco discutido na literatura é a expressão 

desses marcadores reduzidos na membrana citoplasmática e alta expressão ora em 

núcleo e citoplasma. A maioria dos trabalhos consultados omitem estas informações 

e há trabalhos que afirmam a relevância dessa imunoexpressão em citoplasma e 
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núcleo como fatores que levam a progressão e disseminação da doença loco 

regionalmente ou a distância.  

Não há duvida para nos pesquisadores que este trabalho colaborará com a 

literatura especializada em oncologia e com sua publicação em revista com corpo 

editorial qualificado proporcionaria informações importantes pra a área de 

cancerologia. 
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Anexo A – Aprovação do comitê de ética da Universidade Federal de Goiás 

(Faculdade de Odontologia). 

 

 

 

 



  76 
 

Anexo B – Aprovação do comitê de ética da Universidade Federal de Goiás 

(Faculdade de Odontologia) e comitê de ética do Hospital Araújo Jorge – Associação 

de Combate ao Câncer (HAJ/ACCG). 
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Anexo B: Autorização de registro de informações Clínicas obtidas de Prontuários no 

Setor de Arquivo do HAJ/ACCG.  
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Anexo C: Registro de Informações Clínicas obtidas de Prontuários no setor de 

Arquivos do HAJ-ACCG. 

 

EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS DE ADESÃO (E-CADERINA e β -CATENINA) E 

PROLIFERAÇÃO CELULAR (KI-67) NO FRONTE DE INVASÃO TUMORAL DE 

CARCINOMAS ESPINOCELULAR E ESCAMOSO BASALÓIDE 

 

A) Identificação 
 
 
1) Nome 
2) Idade 
3) Gênero 
4) Raça 
5) Endereço 
6) Procedência 
7) Fone 

 
 B)      Hábitos 
 
 1)       Etilismo 
 2)      Tabagismo 
 
 C)      Localização do Tumor Primário 

 
 D)      Estádio Clínico TNM 

 
 E)      Acompanhamento 
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Anexo D: Classificação Clínica TNM para Carcinomas Espinocelular e Carcinoma 

Escamoso Basalóide em cavidade oral. 

 

Regras para Classificação 

  

As categorias TNM são obtidas pela análise do exame físico e por imagens. 

Áreas Anatômicas: 

 

Cavidade Bucal 

 

1. Mucosa oral (Mucosa do lábio, Mucosa jugal, Áreas retromolares, Sulco buco-

alveolares). 

2 Rebordo gengival; Rebordo alveolar; Gengiva; 

3 Palato; 

4 Língua;  

5 Assoalho bucal 

 

Linfonodos regionais 

Os linfonodos regionais são linfonodos Cervicais 

Classificação Clínica TNM 

T-Tumor primário 

 

TX Tumor primário não pode ser avaliado; 

T0  Não há evidencia de tumor primário; 

Tis Carcinoma in situ; 

T1 Tumor de até 2 cm em seu maior diâmetro; 

T2 Tumor maior que 2 cm menor que 4 cm em seu maior diâmetro; 

T3 Tumor maior que 4 cm em seu maior diâmetro; 

T4 Tumor maior que 4 cm com invasão de estruturas adjacentes(Língua e pele do 

pescoço(cavidade Bucal – Exemplo osso cortical, seio maxilar; 
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N-Linfonodos cervicais 

NX Linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Ausência de metástases regionais 

N1 Metástase em Linfonodo ipsilateral único,menor ou igua a 3cm em seu maior 

diâmetro; 

N2 Metástase em linfonodo ipsilateral único maior que 3cm mas menor que 6 cm na 

maior dimensão ou metástase em múltiplos linfonodos ipsilateral com nenhum maior 

que 6 cm na maior dimensão, ou metástase em linfonodos Bilateral ou contra lateral, 

com nenhum maior que 6cm na maior dimensão; 

N3 metástase em linfonodo maior que 6 cm em seu maior diâmetro. 

 

M - Metástase a distância 

MX Metástase a distância não podem ser avaliadas; 

M0 Ausência de metástase a Distância; 

M1 Presença de metástase a distância. 

 

Estadio 

 

0              Tis                         N0                            M0 

1              T1                          N0                            M0  

2              T2                          N0                            M0 

3              T3                          N0                            M0 

                T1                          N1                            M0 

                T2                          N1                            M0 

                T3                          N1                            M0 

4              T4                          N0                            M0 

                T4                          N1                            M0 

                Qualquer T            N2                             M0 

                Qualquer T            N3                             M0 

                Qualquer T            Qualquer N3             M0 
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ANEXO E: Gráficos de sobrevida livre de doença (Figura 1) e sobrevida global 
(Figura 2) dos grupos CEC e CEB. 
 
Figura 1: Sobrevida livre de doença dos grupos CEC e CEB (teste de log-rank, 

p=0,13). 
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Figura 2: Sobrevida global dos grupos CEC e CEB (teste de log-rank, p=0,21). 

 

 
 
 
 


