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RESUMO 
 
As células malignas exibem redes epigenéticas defeituosas, que surgem em diferentes partes 
dos tecidos, sustentam o comportamento autônomo das células e podem levar ao 
desenvolvimento tumoral. Este trabalho objetivou avaliar a imunoexpressão das proteínas 
modificadoras de histonas: HDAC1, HDAC2 e HAT1, bem como o marcador do produto da 
acetilação da lisina 5 da histona H4: H4K5Ac, em carcinoma epidermoide de boca (CEB), 
leucoplasia bucal (LB) e epitélio não neoplásico (ENN). Para tanto, a expressão imuno-
histoquímica desses marcadores foi avaliada em 41 casos de CEB, 49 casos de LB, além de 32 
casos de epitélio não neoplásico (ENN), como controle. Houve diferença estatisticamente 
significante entre a imunopositividade de HDAC2 entre os grupos de LB (72,69 - 37,91) e ENN 
(50,67 - 37,37) (mediana - amplitude interquatil, Teste de Kruskal-Wallis, p=0,04) e para 
H4K5Ac entre LB (81,92-25,09) e ENN (70,65-25,83) e entre CEB (85,69-20,29) e ENN (70,65 
-25,83) (Teste de Kruskal-Wallis, p=0,005). A correlação apresentou-se positiva e 
forte/moderada entre os quatro marcadores tanto para o grupo de CEB quanto para LB e ENN. 
Estes resultados sugerem a participação de HDAC2 e H4K5Ac nas fases iniciais da 
carcinogênese bucal, e a imunoexpressão correlata das enzimas dentro de cada grupo confirma 
a desregulação entre a acetilação e desacetilação de histonas durante a carcinogênese. Assim, 
este trabalho colaborou com o processo de desvendamento do código das histonas, e assim 
ajudou a melhorar o entendimento do papel da epigenética na carcinogênese bucal. 
 
Palavras-chave: Epigenética. Acetilação. Código das histonas. Câncer de boca. Leucoplasia 
Oral. Histona desacetilases. Histona acetiltransferases. 
 
 
  



 

 

ABSTRACT 
 
Malignant cells exhibit defective epigenetic networks, which appear in different parts of the 
tissues, support the autonomous behavior of the cells and can lead to tumor development. This 
work aimed to evaluate the immunoexpression of histone modifying proteins: HDAC1, 
HDAC2 and HAT1, as well as the product marker of lysine 5 acetylation of histone H4: 
H4K5Ac, in oral squamous cell carcinoma (OSCC), oral leukoplakia (OL) and non-neoplastic 
epithelium (NNE). Immunohistochemical expression of these markers was evaluated in 41 
cases of OSCC, 49 cases of OL, and 32 cases of NNE, as control. There was a statistically 
significant difference between the immunopositivity of HDAC2 between the groups of OL 
(72,69 - 37,91) and NNE (50,67 - 37,37) (median- interquartile range, Kruskal-Wallis Test, 
p=0.04), for H4K5Ac between OL (81,92 - 25,09) and NNE (70,65 - 25,83), and between OSCC 
(85,69 - 20,29) and NNE (70,65 - 25,83) (Kruskal-Wallis Test, p=0.005). The correlation was 
positive and strong/moderate between the four markers for both NNE, OL, and OSCC. These 
results suggest the participation of HDAC2 and H4K5Ac in the early phases of oral 
carcinogenesis and the correlated immunoexpression of enzymes within each group confirms 
the deregulation between acetylation and deacetylation of histones during carcinogenesis. Thus, 
this work corroborates with the process of uncovering the histone code, improving the 
understanding of oral carcinogenesis. 
 
 
 
Keywords: Epigenetic. Acetylation. Histone code. Oral cancer. Oral leukoplakia. Histone 
deacetylases. Histone acetyltransferases. 
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1  INTRODUÇÃO 

A carcinogênese oral é altamente influenciada por modificações nos mecanismos 

epigenéticos (CHRUN; MODOLO; VIEIRA; BORGES-JUNIOR et al., 2017; DANIEL; 

ALVES; VIEIRA; BIZ et al., 2016; DANIEL; RIVERO; MODOLO; LOPES et al., 2010; DE 

FREITAS FILHO; SERVATO; DE SA; SIQUEIRA et al., 2018; THEOCHARIS; 

KLIJANIENKO; GIAGINIS; RODRIGUEZ et al., 2011). Esses mecanismos se referem à 

regulação na expressão do gene sem alterações na sequência de nucleotídeos do DNA, sendo 

herdáveis e reversíveis (FEINBERG; TYCKO, 2004). Um dos principais fenômenos 

epigenéticos é a modificação de histonas, principais proteínas do nucleossomo que funcionam 

como uma matriz onde fica enrolado o DNA. As histonas podem sofrer acetilação e metilação 

de lisinas e argininas, fosforilação de serinas e treoninas, ubiquitilação, ribosilação e 

sumoilação de lisinas (PETERSON; LANIEL, 2004). Essas modificações interferem na 

dinâmica de regulação da expressão e silenciamento de genes, por meio da remodelação da 

cromatina (CRESS; SETO, 2000). 

O equilíbrio entre a acetilação e a desacetilação das histonas, mediado pelas histonas 

acetiltransferases (HAT) e histonas desacetilases (HDAC), pode influenciar na transcrição do 

DNA (YOO; JONES, 2006). As HATs promovem a acetilação das proteínas histonas, em ação 

coadjuvante a complexos promotores e ativam o processo de transcrição. Já as HDACs 

removem o grupamento acetil dos resíduos de lisina, agem de forma contrária e colaboram com 

o silenciamento gênico (MAHLKNECHT; HOELZER, 2000; MIN; KOH; PARK; KIM et al., 

2012). 

A produção desregulada, sobre-expressão e recrutamento impróprio de HATs e HDACs 

têm sido relacionados com a iniciação e progressão de tumores (CHRUN; MODOLO; VIEIRA; 

BORGES-JUNIOR et al., 2017; GLOZAK; SETO, 2007). A expressão dessas proteínas foi 

avaliada em diferentes neoplasias malignas humanas como câncer de mama (VERVERIS; 

KARAGIANNIS, 2012), câncer de próstata (WEICHERT; ROSKE; GEKELER; BECKERS et 

al., 2008), leucemias (MORENO; SCRIDELI; CORTEZ; DE PAULA QUEIROZ et al., 2010; 

YANG; MADDIPOTI; QUESADA; BOHANNAN et al., 2015), entre outros, e essas enzimas 

têm se constituído como potenciais alvos terapêuticos para o tratamento do câncer 

(WEICHERT, 2009). Ensaios clínicos para utilização de alguns inibidores de HDAC como 

drogas antitumorais estão em curso (O'CONNOR; FALCHI; LUE; MARCHI et al., 2019; 

TAKEUCHI; HASE; SHIMIZU; ANDO et al., 2020). 



16 
 

 

Além disso, as proteínas modificadoras de histonas e seus produtos (lisinas e serinas de 

histonas acetiladas, metiladas, fosforiladas ou ubiquitinadas) vêm sendo estudados como 

potenciais marcadores de prognóstico para os pacientes com câncer (WEICHERT, 2009), 

inclusive com carcinoma epidermoide de boca (CEB) (CAMPOS-FERNANDEZ; MATSUO; 

ANDRADE; SERVATO et al., 2019; CHANG; CHIANG; HUNG; LIN et al., 2009; 

WEBBER; WAGNER; CURRA; VARGAS et al., 2017).  A hiperacetilação da lisina 5 da 

histona H4 foi previamente observada na carcinogênese de pulmão (VAN DEN BROECK; 

BRAMBILLA; MORO-SIBILOT; LANTUEJOUL et al., 2008; ZHANG; LIU; LIU; ZHANG 

et al., 2019) e na progressão e invasão no câncer gástrico (JIE; WU; GAO; LI et al., 2020), até 

onde se sabe, não há estudos em câncer de boca.  

O CEB representa 90% dos casos de câncer da cavidade oral (TANDON; DADHICH; 

SALUJA; BAWANE et al., 2017). Apesar dos fatores de risco genéticos e/ou ambientais 

associados ao desenvolvimento do CEB já terem sido elucidados, o conhecimento da base 

genética da carcinogênese oral (e também das suas precursoras, as lesões potencialmente 

cancerizáveis) ainda é uma tarefa desafiadora (HEMA; SMITHA; SHEETHAL; MIRNALINI, 

2017). As alterações epigenéticas que ocorrem durante a tumorigênese e, às vezes até em lesões 

precursoras, podem fornecer biomarcadores valiosos e podem atuar como uma impressão 

digital molecular de malignidades (LINGEN; PINTO; MENDES; FRANCHINI et al., 2011). 

Assim, este estudo visa investigar a expressão imuno-histoquímica de HAT1, HDAC1, HDAC2 

e H4K5ac em epitélio não neoplásico (ENN), leucoplasia bucal (LB) - lesão potencialmente 

cancerizável mais comum - e CEB, e correlacionar com a evolução clínica dos pacientes 

atendidos no Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago 

(HU/UFSC/EBSERH) e diagnosticados pelo Laboratório de Patologia Bucal da UFSC (LPB-

UFSC).  

 
1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho foi investigar a expressão imuno-histoquímica de HDAC1, 

HDAC2, HAT1 e H4K5Ac em leucoplasia bucal (LB) e carcinoma epidermoide de boca (CEB) 

em comparação com epitélio não neoplásico (ENN).  
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1.1.2 Objetivos Específicos 

• Determinar a expressão de HDAC1, HDAC2, HAT1 e H4K5Ac em ENN, LB e CEB, 

por meio de reações de imuno-histoquímica; 

• Comparar a expressão imuno-histoquímica de HDAC1, HDAC2, HAT1 e H4K5Ac 

entre os grupos estudados - ENN, LB e CEB; 

• Avaliar a existência de correlação entre as expressões imuno-histoquímica de HDAC1, 

HDAC2, HAT1 e H4K5Ac nos grupos estudados - ENN, LB e CEB; 

• Correlacionar a expressão imuno-histoquímica de HDAC1, HDAC2, HAT1 e H4K5Ac 

com o grau de displasia epitelial (DE) nas LB e com a diferenciação histológica nos 

CEB; 

• Correlacionar a imunoexpressão de HDAC1, HDAC2, HAT1 e H4K5Ac com a 

evolução clínica das LB e dos CEB. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 MODIFICAÇÕES EPIGENÉTICAS 

A epigenética se refere às alterações na atividade dos genes sem alterações na sequência 

do DNA que são herdadas pelas células filhas. Os processos epigenéticos são essenciais para 

definir a identidade celular e para o funcionamento natural e normal das células, e a 

desregulação nesses processos pode resultar em diferentes doenças (WEINHOLD, 2006). 

Grande progresso tem sido feito na descrição das modificações epigenéticas em tecidos normais 

e doentes (PORTELA; ESTELLER, 2010). As pesquisas em epigenética têm fornecido novas 

compreensões sobre alguns tipos de doenças, principalmente desordens neurológicas (doença 

de Alzheimer, doença de Parkinson, doença de Huntington, esclerose múltipla e epilepsia) 

(URDINGUIO; SANCHEZ-MUT; ESTELLER, 2009) e doenças autoimunes como artrite 

reumatoide (KAROUZAKIS; GAY; GAY; NEIDHART, 2009), diabetes tipo 1 (MIAO; 

SMITH; ZHANG; MIN et al., 2008) e lúpus eritematoso (JAVIERRE; FERNANDEZ; 

RICHTER; AL-SHAHROUR et al., 2010). No entanto, um foco evidente das pesquisas desse 

campo são as alterações epigenéticas presentes nos vários tipos de cânceres (MIN; KOH; 

PARK; KIM et al., 2012; PORTELA; ESTELLER, 2010). 

Os processos epigenéticos podem levar à alteração da função dos genes e transformação 

maligna. Modificações epigenéticas aberrantes provavelmente ocorrem em um estágio muito 

inicial do desenvolvimento neoplásico, sendo amplamente descritas como agentes essenciais 

na progressão do câncer (KANWAL; GUPTA, 2012). Os principais tipos de mecanismos 

epigenéticos são: metilação do DNA, microRNAs (KUO; HSIEH; LEE; CHANG et al., 2014) 

e modificação de histonas, este último por ser o foco desta pesquisa, será profundamente 

explorada no próximo subitem deste texto. 

A metilação tem importante papel na manutenção da integridade do genoma, imprinting 

genômico (fenômeno em que determinados genes são expressos apenas por um alelo, enquanto 

o outro é inativado) e regulação transcricional (WU; ZHANG, 2010). Na metilação do DNA 

ocorre a adição de um grupamento metil ao carbono da posição 5 da citosina, 

predominantemente nas ilhas CpG (CHENG; BLUMENTHAL, 2008). Muitas evidências 

acumuladas ao longo dos anos sugerem que a metilação do DNA seja incompatível com a 

atividade transcricional do gene envolvido. A hipometilação global ou a metilação aberrante de 

ilhas CpG de genes supressores de tumor são frequentemente encontradas em cânceres humanos 

(RHEE; JAIR; YEN; LENGAUER et al., 2000), inclusive no CEB (DANIEL; RIVERO; 

MODOLO; LOPES et al., 2010; SUN; JUAN; SU; ZHANG et al., 2020). 
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Os MicroRNAs (miRNAs) são pequenos RNAs não-codificantes que regulam processos 

celulares e de desenvolvimento fundamentais para os processos da transcrição e tradução 

(GOTTE, 2010). MicroRNAs são uma classe endógena de RNAs, de aproximadamente 21 

nucleotídeos, que têm sido implicados na regulação de vários processos biológicos 

(FILIPOWICZ; BHATTACHARYYA; SONENBERG, 2008). Aparentemente, os padrões de 

expressão de miRNAs são fortemente regulados e desempenham um papel crucial na 

proliferação celular, apoptose e diferenciação celular (MEISTER; TUSCHL, 2004). De fato, as 

ligações entre os fatores de silenciamento de RNA e desordens genéticas hereditárias ou 

adquiridas vem sendo progressivamente identificadas (MEISTER; TUSCHL, 2004). No 

genoma humano 695 miRNAs maduros foram identificados e a  desregulação dos perfis de 

expressão de miRNAs tem sido relacionada à patogênese de muitos cânceres humanos 

(KHOSHNAW; GREEN; POWE; ELLIS, 2009). Em distúrbios bucais potencialmente 

malignos (DBPM) o MiR-21, um tipo de miRNA, mostrou-se como um potencial biomarcador 

de diagnóstico (UMA MAHESWARI; NIVEDHITHA; RAMANI, 2020) e em células de CEB, 

o MiR-214 parece promover a proliferação celular e inibir a apoptose, favorecendo a 

oncogênese (ZHANG ; SUN; WANG; YU et al., 2020). 

 

2.1.1 Modificações de histonas 

Os nucleossomos, unidades básicas da estrutura da cromatina, são formados por dupla 

cadeia de DNA enrolada em torno de um octâmero composto por quatro pares de proteínas 

chamadas histonas (H2A, H2B, H3 e H4)(PETERSON; LANIEL, 2004). Essas proteínas são 

relativamente pequenas com uma alta proporção de aminoácidos positivamente carregados, o 

que auxilia as histonas a ligarem-se firmemente ao esqueleto de fosfato e açúcares, 

negativamente carregados, do DNA(KIM, 2014). Os cromossomos possuem diversos níveis de 

compactação do DNA, denominada heterocromatina quando se encontra altamente condensada, 

promovendo silenciamento transcricional ou eucromatina, quando encontrada em forma de 

relaxamento na qual ocorre a expressão gênica. Cada proteína histona no nucleossomo tem uma 

cauda, rica em lisinas, que se estende para fora do mesmo (JENUWEIN; ALLIS, 2001; 

PETERSON; LANIEL, 2004). 

A acessibilidade ao DNA dentro do nucleossomo é, em parte, controlada por 

modificações na cauda da histona. As histonas estão sujeitas a modificações pós-traducionais 

incluindo acetilação, metilação, fosforilação, citrulinação, ubiquitinação, sumoilação, 

ribosilação de ADP e biotinilação de lisinas, serinas, treoninas e argininas (PETERSON; 
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LANIEL, 2004; SKENE; HENIKOFF, 2013; TURNER, 2005). As diferentes modificações na 

cauda N-terminal das histonas podem levar a efeitos sinérgicos ou antagônicos das proteínas 

relacionadas à cromatina, que conduzem a dinâmica das transições entre o estado de ativação 

ou silenciamento transcricional. Essas diferentes modificações geram um "código", que pode 

ser lido por diferentes mecanismos celulares estabelecendo assim diferentes resultados 

celulares como a ativação ou repressão da transcrição, replicação e reparo do DNA (Figura 1) 

(JENUWEIN; ALLIS, 2001; KIM, 2014). Propriedades distintas dessas variantes permitem 

uma diversificação ainda maior de estados da cromatina, o que é vital para a regulação da 

identidade celular durante o desenvolvimento animal (SKENE; HENIKOFF, 2013). 

 

 
Figura 1. Representação gráfica de parte do "código das histonas" de acordo com os marcadores de ativação 
e repressão gênica. O DNA está envolvido em um octâmero de quatro pares de histonas (H2A, H2B, H3 e 
H4). A histona H1 é a proteína de ligação do DNA entre os nucleossomos, tendo função de suporte. Diferentes 
aminoácidos constituem as caudas N-terminais das histonas e estão suscetíveis a modificações específicas 
em cada resíduo. Modificações que levam a ativação gênica estão representados do lado direito da figura 
enquanto as modificações que levam ao silenciamento gênico estão à esquerda.  
Fonte: Imagem adaptada de Kim (2014) (KIM, 2014). 
 

A acetilação das histonas, foco específico deste trabalho, é controlada por duas famílias 

de enzimas: histona acetiltransferases (HAT) e histona desacetilases (HDAC). HATs 

promovem a acetilação, catalisando a transferência do grupo acetil da acetil-CoA para os 

resíduos de lisina de histonas. Esse evento faz com que as lisinas (carregadas positivamente) 

sejam neutralizadas, diminuindo sua atração aos grupamentos fosfato do DNA (negativamente 

carregados), afastando as moléculas e resultando assim em maior acesso de fatores de 

transcrição e de RNA-polimerase. As HDACs, por outro lado, removem os grupos acetil, 
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devolvendo a carga positiva à lisina que será novamente atraída pela negatividade do DNA 

resultando em diminuição do acesso ao DNA (PETERSON; LANIEL, 2004) (Figura 2). 

 
 

Figura 2. Atuação das proteínas modificadoras de histonas na remodelação da cromatina. 
Fonte: Chrun, Modolo e Daniel, 2017 (CHRUN; MODOLO; DANIEL, 2017). 

 
Foram identificadas 18 HDACs humanas que são agrupadas em quatro classes 

(GIAGINIS; ALEXANDROU; DELLADETSIMA; GIANNOPOULOU et al., 2014; LANE; 

CHABNER, 2009; SCHEIPL; LOHBERGER; RINNER; FROEHLICH et al., 2013). A classe 

I é composta pelas HDAC1, HDAC2, HDAC3 e HDAC8, localizando-se exclusivamente no 

núcleo celular (GREGORETTI; LEE; GOODSON, 2004; LANE; CHABNER, 2009). As 

HDACs de classe II localizam-se tanto no núcleo quanto no citoplasma (HDAC4, 5, 7 e 9) ou 

somente no citoplasma (HDAC6 e 10). A classe IV é composta pela HDAC11, que se apresenta 

tanto no núcleo quanto no citoplasma. As Sirtuinas são as histona desacetilases que compõem 

a classe III e são independentes de zinco, ao contrário das demais (LANE; CHABNER, 2009). 

HDAC1 e HDAC2 são inativas quando produzidas em técnicas recombinantes, pois 

cofatores são necessários para que a sua atividade ocorra. Tais enzimas somente funcionam 

com um complexo de proteínas, necessárias para a modulação de sua atividade de desacetilação 

e para a ligação com o DNA, junto com proteínas que mediam o recrutamento dos genes 

promotores de HDACs. Vários complexos de proteínas têm sido correlacionados tanto com 

HDAC1 quanto HDAC2, sendo alguns deles: Sin3, NuRD (nucleosome remodelling and 

deacetylating), Co-REST (DE RUIJTER; VAN GENNIP; CARON; KEMP et al., 2003) e Mad-

Max (HASSIG; FLEISCHER; BILLIN; SCHREIBER et al., 1997). 

Tanto as HATs como as HDACs têm sido consideradas reguladoras cruciais da 

proliferação, diferenciação e apoptose celular em variadas malignidades hematológicas e 

sólidas (GLOZAK; SETO, 2007). A alteração de expressão e mutações nos genes que as 

codificam (são transcritos e traduzidos em HDACs) têm sido associadas ao desenvolvimento 

de tumores, pois a produção desregulada das HDACs induz à transcrição aberrante de genes-

chave que regulam essas importantes funções celulares. Além de histonas, HDACs ligam-se e 
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desacetilam uma variedade de outros alvos proteicos, incluindo fatores de transcrição e outras 

proteínas celulares abundantes que agem no controle do crescimento, diferenciação celular e 

apoptose (LAKSHMAIAH; JACOB; APARNA; LOKANATHA et al., 2014).  

No ciclo celular, HDAC1 e HDAC2 participam na regulação negativa de p21 

(ZUPKOVITZ; GRAUSENBURGER; BRUNMEIR; SENESE et al., 2010). No processo de 

apoptose, podem interferir na atividade de p53, Bax e BCL2 (JUNG; NOH; KIM; EUN et al., 

2012). As HDACs modulam também diferentes fatores pró e antiangiogênicos, como: HIF1α 

(GENG; HARVEY; PITTSENBARGER; LIU et al., 2011) e VEGF (RAY; ALALEM; RAY, 

2013). Assim, as HDACs estão entre os alvos terapêuticos promissores para o tratamento do 

câncer, inspirando pesquisadores a estudar e desenvolver inibidores destas enzimas (LI; SETO, 

2016; ROPERO; ESTELLER, 2007). As pesquisas nessa área ganharam ainda mais ímpeto 

quando os primeiros resultados de inibidores de HDACs funcionando como promissores 

agentes anticâncer foram disponibilizados (WEICHERT, 2009). 

 

2.2 ACETILAÇÃO/DESACETILAÇÃO DE HISTONAS E O CÂNCER 

Em tumores humanos, a desacetilação aberrante das histonas pela atividade das HDACs 

tem sido demonstrada como uma das responsáveis por mudanças conformacionais dentro do 

nucleossomo, resultando na repressão da transcrição de genes envolvidos na diferenciação e 

regulação negativa da proliferação, migração celular e metástase (p21, APC, p53 e E-caderina) 

(CHRUN; MODOLO; DANIEL, 2017). 

Em 2005, Krusche et al. estudou a expressão de HDAC1 e 3 através de imuno-

histoquímica em TMA (tissue microarray) de 600 amostras de tumores de mama para 

estabelecer seu significado como potencial terapêutico e prognóstico. Imunorreatividade 

nuclear moderada ou forte para HDAC1 foi observada em 39,8% dos casos e para HDAC3, em 

43,9% dos casos de carcinomas da mama. A expressão de HDAC1 foi correlacionada 

significativamente com a maior sobrevida livre de doença, em particular, nos pacientes com 

tumores pequenos, independentemente do grau de diferenciação. O resultado sugere que a 

análise da expressão da HDAC1 permitiria uma avaliação mais precisa do prognóstico de 

pacientes com câncer de mama e possa ser clinicamente útil para estabelecer uma terapia 

adjuvante sistêmica individualizada direcionada ao risco para este tipo de malignidade 

(KRUSCHE; WULFING; KERSTING; VLOET et al., 2005). 

Weichert (2009) realizou uma revisão da literatura analisando a expressão das HDACs 

em tecidos normais e afirmou que as HDAC1, 2 e 3 têm expressão quase exclusivamente 
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nuclear e constante em fibroblastos, miofibroblastos, células musculares lisas, paredes de vasos 

e células endoteliais e apenas ocasional em células inflamatórias como macrófagos e linfócitos. 

Observou ainda que a sobre-expressão de HDACs de classe I está relacionada com estágios 

tardios e altos graus em tumores malignos com forte atividade proliferativa, além de impactar 

negativamente no prognóstico de vários tumores. Em contrapartida a expressão elevada de 

HDACs de classe II foi relacionada com melhora no prognóstico sendo que os tumores 

malignos, em geral, apresentam baixa expressão das mesmas (WEICHERT, 2009). 

Chang et al. (2009) analisaram a expressão de HDAC2 em 20 casos de displasia epitelial 

(DE) e 93 casos de CEB buscando relação com características clínicas e progressão tumoral, e 

observaram positividade nuclear para HDAC2 em 86,02% casos de CEB e 55% casos de DE. 

Os casos de CEB em estágio avançado apresentaram maior nível de expressão de HDAC2 e 

pior prognóstico. Os resultados deste estudo sugerem que há influência da sobre-expressão de 

HDAC2 na iniciação do CEB e que essa enzima pode ser usada como um fator de prognóstico 

para a doença (CHANG; CHIANG; HUNG; LIN et al., 2009). 

Para identificar novos marcadores prognósticos para o câncer gástrico, Sudo et al. (2011) 

avaliaram amostras de tecidos normais e tumorais de estômago, identificando, por qRT-PCR, 

sobre-expressão do gene HDAC1 em 77% dos tecidos tumorais e por imuno-histoquímica forte 

expressão nuclear de HDAC1 nas células cancerosas. A invasão perivascular, acometimento 

metastático de linfonodos e estágio avançado da doença foram relacionados à sobre-expressão 

de HDAC1. Além disso, essa sobre-expressão foi associada ao comportamento agressivo do 

câncer gástrico primário, podendo ser indicativa de pior prognóstico em pacientes portadores 

da doença (SUDO; MIMORI; NISHIDA; KOGO et al., 2011). 

Theocaris et al. (2011), ao investigar 49 amostras de CEB de língua, observaram que a 

sobre-expressão de HDAC1 pode ser significativamente associada a pacientes jovens, do sexo 

masculino, portadores de lesões pouco diferenciadas e com a presença de metástases 

linfonodais, além de menor sobrevida livre da doença. Já a sobre-expressão da HDAC2 não 

mostrou correlações estatisticamente significativas com quaisquer parâmetros clínico-

patológicos, apenas a intensidade da imunomarcação foi relacionada à profundidade de invasão 

(THEOCHARIS; KLIJANIENKO; GIAGINIS; RODRIGUEZ et al., 2011). 

Pacheco e Nielsen (2012) avaliaram a expressão imuno-histoquímica de HDAC1 e 2 em 

uma série de 1.332 casos de 44 tipos de tumores mesenquimais malignos e a sobre-expressão 

de HDAC2 foi mais observada em sarcomas associados à translocação (sarcoma sinovial, 

sarcoma de células claras, lipossarcoma mixoide e tumor desmoplásico de células pequenas 
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azuis e redondas) em comparação com outros tumores mesenquimais ou tecidos normais. Dessa 

forma concluíram que a HDAC2 é a isoforma que mais provavelmente contribui para a 

patogênese de muitos destes sarcomas (PACHECO; NIELSEN, 2012). 

O papel crítico de HDAC1, HDAC2 e HAT1 no desenvolvimento de linfomas (linfoma 

de grandes células B difuso, linfoma de células T periférico, linfoma de células NK/T 

extranodal) foi descrito por Min et al. (2012), que também encontrou maior expressão de HAT1 

nos tumores malignos linfoides do que na hiperplasia linfoide reativa e sugeriu que HAT1 e 

HDAC1 podem representar indicadores de mau prognóstico nos casos de linfomas de grandes 

células B difuso (MIN; KOH; PARK; KIM et al., 2012). 

Além disso, Chrun et al. (2017), encontraram diferença significativa na expressão de 

HDAC2 em casos de queilite actínica comparada ao epitélio não-neoplásico, sugerindo que a 

sobre-expressão de HDAC2 exerça influência na fotocarcinogênese de lábio (CHRUN; 

MODOLO; VIEIRA; BORGES-JUNIOR et al., 2017). 

 

2.2.1 Produtos das modificações de histonas 

Como já foi dito, a ativação ou repressão da transcrição, replicação e reparo do DNA 

depende das modificações específicas que podem ocorrer em um determinado resíduo de 

aminoácido nas caudas N-terminais das histonas, o código das histonas. 

As proteínas modificadoras de histonas e seus produtos, lisinas e serinas de histonas 

acetiladas (H4K12ac, H3K9ac), metiladas (H3K36me3), fosforiladas (H3S10ph) ou 

ubiquitiladas, vem sendo estudadas como potenciais marcadores de prognóstico para os 

pacientes com câncer (WEICHERT, 2009), inclusive CEB (CAMPOS-FERNANDEZ; 

MATSUO; ANDRADE; SERVATO et al., 2019; CHANG; CHIANG; HUNG; LIN et al., 

2009; WEBBER; WAGNER; CURRA; VARGAS et al., 2017). 

A acetilação da lisina 5 da histona H4 (H4K5) - acetilada pela HAT1 e desacetilada pela 

HDAC1 (KIM, 2014; ZHOU; ZHOU; LENZMEIER; ZHOU, 2009) -  aparece como importante 

fenômeno relacionado com o aumento da expressão de genes envolvidos em processos 

fisiológicos e patológicos, como: regulação de processos cognitivos (genes diretamente 

envolvidos na memória do medo) (PARK; REHRAUER; MANSUY, 2013), reparo tecidual de 

feridas em pele (NASCIMENTO-FILHO; SILVEIRA; GOLONI-BERTOLLO; DE SOUZA et 

al., 2020), lúpus eritematoso sistêmico (LEUNG; SHI; MAURER; SONG et al., 2015), nos 

efeitos colaterais do uso de metanfetamina (CADET; JAYANTHI; MCCOY; LADENHEIM et 

al., 2013), carcinogênese de pulmão (VAN DEN BROECK; BRAMBILLA; MORO-SIBILOT; 
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LANTUEJOUL et al., 2008; ZHANG; LIU; LIU; ZHANG et al., 2019), progressão e invasão 

no câncer gástrico (JIE; WU; GAO; LI et al., 2020). Nesse trabalho foi avaliada, pela primeira 

vez, a expressão de H4K5 acetilada (H4K5Ac) em ENN, LB e CEB. 

 

2.3 LEUCOPLASIA BUCAL (LB)   

A leucoplasia bucal (LB), eritroplasia, eritroleucoplasia, fibrose submucosa oral, lesões 

palatais em fumantes reversos, líquen plano oral, reações liquenoides orais, doença do enxerto 

contra o hospedeiro, lúpus eritematoso oral e algumas condições hereditárias como disceratose 

congênita e epidermólise bolhosa são consideradas DBPMs (TAKATA; SLOOTWEG, 2017; 

WARNAKULASURIYA, 2018), sendo a leucoplasia a lesão mais comum (SPEIGHT; 

KHURRAM; KUJAN, 2018). 

Leucoplasia bucal é um termo exclusivamente clínico que define uma condição 

caracterizada por presença de placa branca de risco de malignização questionável, excluídas 

outras DBPM e outras condições, como as hiperceratoses friccionais (TAKATA; SLOOTWEG, 

2017; WARNAKULASURIYA; JOHNSON; VAN DER WAAL, 2007). A LB pode ocorrer 

em qualquer local da cavidade bucal, geralmente é assintomática e raramente ocorre nas duas 

primeiras décadas de vida. Seu diagnóstico clínico é baseado principalmente na inspeção visual 

e palpação. Quanto à sua apresentação clínica, pode ser considerada homogênea quando se 

observa placa de coloração branca de superfície lisa ou levemente rugosa e não-homogênea 

quando apresenta áreas vermelhas em meio à placa branca e superfície irregular ou rugosa. Os 

achados histopatológicos variam desde a presença de hiperceratose e acantose epitelial sem 

displasia, diferentes graus de displasia epitelial, até alterações características de carcinoma 

epidermoide (CARRARD; VAN DER WAAL, 2018). 

A OMS (2017) estima a prevalência global de LB entre 3-4% da população (TAKATA; 

SLOOTWEG, 2017), dado que foi confirmado na metanálise realizada por Mello et al. (2018), 

que mostrou estimativa de prevalência de leucoplasias de 4,11%, sendo maior entre os homens 

(MELLO; MIGUEL; DUTRA; PORPORATTI et al., 2018). Em geral, os fatores de risco 

relacionados com o desenvolvimento das LB são similares aos reportados para o carcinoma 

epidermoide de boca (CEB), incluindo o tabagismo, etilismo, infecção pelo HPV, 

imunossupressão prolongada, histórico pessoal ou familiar de câncer (JAYAPRAKASH; 

REID; HATTON; MERZIANU et al., 2011; VILLA; WOO, 2017). 

Quando se trata da taxa de transformação maligna, uma revisão sistemática de estudos 

observacionais encontrou uma variação entre 0,13 e 34% com média de 3,5%, e mostrou que 
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os fatores que parecem contribuir significativamente com esse fenômeno incluem pacientes do 

sexo feminino, com a idade avançada (acima de 60 anos), leucoplasias não-homogêneas, 

tamanho da lesão excedendo 200 mm2 e maior severidade da displasia epitelial (DE) 

(WARNAKULASURIYA; ARIYAWARDANA, 2016). Em 2020, uma metanálise mostrou 

uma média geral de taxa de transformação maligna de LB em CEB estimada em 9,7%, com 

razão de chance de ocorrência maior em homens. Neste último estudo, a avaliação do risco 

relacionado com a classificação histológica de displasias epiteliais (DE) não foi considerado, 

devido à heterogeneidade dos dados relatados (PINTO; CARAMES; FRANCISCO; CHEN et 

al., 2020). A maioria dos autores concorda que a LB é uma condição crônica e persistente e 

que a evolução para a malignidade, quando presente, acontece entre 11 e 132 meses após o 

diagnóstico e a maioria dos artigos cita a língua como local mais comum para transformação 

maligna (SPEIGHT; KHURRAM; KUJAN, 2018). 

O sistema clássico de classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado 

em 2005 (BARNES; EVESON; REICHART; SIDRANSKY, 2005), dividiu as DE em displasia 

leve (lesão na qual as alterações arquitetônicas e citológicas são limitadas ao terço inferior do 

epitélio), displasia moderada (alterações que envolvem até dois terços da espessura total do 

epitélio) e displasia severa (exibe alterações mais acentuadas, que podem se estender além dos 

dois terços inferiores do epitélio). Em 2017, a OMS equiparou o carcinoma in situ à displasia 

epitelial severa. Nesse mesmo momento a OMS apresentou novidades, passando a apoiar 

também o sistema binário de classificação (TAKATA; SLOOTWEG, 2017). Esse sistema 

divide as lesões em “alto risco” e “baixo risco” com base no número de características 

identificadas no exame histológico. As lesões de alto risco mostram pelo menos quatro 

características arquitetônicas e cinco características citológicas, enquanto as lesões de baixo 

risco mostram menos alterações (Quadro 1). Kujan e colaboradores (KUJAN; KHATTAB; 

OLIVER; ROBERTS et al., 2007; KUJAN; OLIVER; KHATTAB; ROBERTS et al., 2006) 

demonstraram que o sistema binário mostrou confiabilidade superior e maior concordância 

intra e interobservadores em comparação com o sistema de classificação clássico da OMS. 
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Quadro 1. Critérios arquiteturais e citológicos para classificação de DE.  

 
Fonte:  OMS, 2017 (TAKATA; SLOOTWEG, 2017). 
 

Nota-se que a presença de DE está relacionada com a progressão para o câncer e a 

severidade da displasia está diretamente relacionada à probabilidade da progressão maligna, 

porém leucoplasias sem displasia epitelial também podem sofrer essa transformação (DOST; 

LE CAO; FORD; ADES et al., 2014; WARNAKULASURIYA; REIBEL; BOUQUOT; 

DABELSTEEN, 2008). 

Um dos grandes desafios da prática clínica é o manejo das leucoplasias apresentando 

diferentes intensidades de displasia epitelial (MEHANNA; RATTAY; SMITH; MCCONKEY, 

2009). Alguns potenciais marcadores para a avaliação da progressão maligna tem sido 

estudados, como MMP9 (JORDAN; MACABEO-ONG; SHIBOSKI; DEKKER et al., 2004), 

Survivin (LO MUZIO; PANNONE; LEONARDI; STAIBANO et al., 2003), aumento do teor 

de DNA e perda da heterozigose (SMITH; RATTAY; MCCONKEY; HELLIWELL et al., 

2009), porém são necessários mais estudos confirmatórios e enquanto isso a gradação 

histológica é o padrão ouro no manejo dessas lesões (WARNAKULASURIYA; REIBEL; 

BOUQUOT; DABELSTEEN, 2008). 

 

2.4 CARCINOMA EPIDERMOIDE DE BOCA (CEB)  

O CEB é o tumor maligno mais comum em cabeça e pescoço, representando 90% dos 

casos de câncer da cavidade bucal (TANDON; DADHICH; SALUJA; BAWANE et al., 2017). 

A OMS prevê a ocorrência de 657.000 novos casos de câncer da cavidade bucal e orofaringe 

(com mais de 330.000 mortes) a cada ano, e uma incidência global de 4 casos a cada 100.000 

pessoas, para o câncer de lábio e cavidade bucal (WHO, 2020). Para o Brasil, o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA) estima 15.190 novos casos para 2020, sendo 11.180 em homens e 

4.010 em mulheres (INCA, 2020). O CEB apresenta alta mortalidade e baixa taxa de cura, com 
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grande impacto individual e socioeconômico, tornando-o um problema de saúde pública 

(HEMA; SMITHA; SHEETHAL; MIRNALINI, 2017). 

O tabagismo continua sendo considerado o maior fator de risco para o CEB, sendo dose-

dependente, seguido do etilismo crônico e da associação de ambos os fatores. Além disso, a 

dieta deficiente, condição imune precária, infecção por HPV, condições hereditárias e 

exposição ocupacional também se apresentam como fatores que influenciam na iniciação e 

progressão da carcinogênese (CHI; DAY; NEVILLE, 2015). 

Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento do CEB e câncer de orofaringe, a taxa 

de sobrevida global média gira em torno de 54%, mostrando variações conforme a localização 

do tumor, sendo menor que 50% para tumores em base de língua e orofaringe. A sobrevida 

também está relacionada com a classificação TNM do tumor, tipo de tratamento realizado e é 

especialmente reduzida em tumores avançados, salientando a importância do diagnóstico 

precoce (JEHN; DITTMANN; ZIMMERER; STIER et al., 2019). 

Para que seja estabelecida a conduta frente ao CEB, juntamente com as características 

histológicas/biológicas do tumor, sua localização, idade do paciente e sua condição sistêmica, 

é necessário determinar a classificação TNM (UICC, 2019), que leva em conta o tamanho do 

tumor primário – T(Quadro 2),  envolvimento regional de linfonodos – N (Quadro 3) e a 

presença ou não de metástases à distância (Quadro 4).  

 
Quadro 2. Classificação TNM- Tumor primário 

 
 

 

Esta classificação sofreu modificações em 2016, adicionando ao critério T a profundidade 

de invasão (PI), e ao critério N a extensão extranodal e foi agrupada em estágios que refletem 

Fonte: Tradução de Brierley et al. (2017) (BRIERLEY; GOSPODAROWICZ; WITTEKIND, 2017) 
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a extensão da doença e a propagação metastática (Quadro 5) (BRIERLEY; 

GOSPODAROWICZ; WITTEKIND, 2017). 

 
Quadro 3. Classificação TNM- Linfonodos metastáticos regionais 

 
 
Quadro 4. Classificação TNM- Metástases à distância 

 

Fonte: Tradução de Brierley et al. (2017) (BRIERLEY; GOSPODAROWICZ; WITTEKIND, 2017). 
 

A OMS (2017) descreve que, de acordo com a sua histopatologia, o CEB pode ser 

classificado como bem diferenciado quando apresenta ninhos ilhas e cordões de volumosas 

células com citoplasma róseo, pontes intercelulares proeminentes, núcleos arredondados que 

podem ou não apresentar hipercromatismo, presença marcante de disceratose e pérolas de 

ceratina. A observação de pleomorfismo celular e nuclear, hipercromatismo nuclear e figuras 

de mitose, inclusive atípicas, são mais frequentes em casos menos diferenciados 

(moderadamente e pouco diferenciados), bem como o fronte de invasão tende a mostrar-se em 

pequenas ilhas, finos cordões e até células individuais. Em CEBs pouco diferenciados a perda 

do fenótipo epitelial das células neoplásicas pode ser tão importante a ponto de exigir o uso de 

marcadores epiteliais proteicos para confirmação do diagnóstico (TAKATA; SLOOTWEG, 

2017). 

  

Fonte: Tradução de Brierley et al. (2017) (BRIERLEY; GOSPODAROWICZ; WITTEKIND, 2017) 
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Quadro 5. Estadiamento Clínico 

 
Fonte: Tradução de Brierley et al. (2017) (BRIERLEY; GOSPODAROWICZ; WITTEKIND, 2017). 
 

A gradação histopatológica, isoladamente, não pode ser correlacionada com o 

prognóstico, sendo necessário avaliar outras características importantes como a presença de 

dissociação celular (perda de coesão) e também o crescimento invasivo ativo do CEB 

(NEVILLE; DAY, 2002). Os biomarcadores podem representar maior especificidade no 

diagnóstico e prognóstico, orientando um tratamento personalizado e consequentemente, maior 

taxa de sucesso no tratamento da doença. Revisões sistemáticas mostraram diversas pesquisas 

com potenciais biomarcadores de relevância para o prognóstico do CEB (p53, Ki67, p16, 

VEGF, HIF1A, entre outros), porém ainda não foram alcançadas as validações necessárias para 

serem considerados efetivamente como biomarcador prognóstico (ALMANGUSH; 

HEIKKINEN; MÄKITIE; COLETTA et al., 2017; RIVERA; OLIVEIRA; COSTA; DE ROSSI 

et al., 2017). Modificações epigenéticas, que estão sendo investigadas em diversos tipos de 

câncer, inclusive no CEB (WEBBER; WAGNER; CURRA; VARGAS et al., 2017), parecem 

fornecer biomarcadores valiosos e podem atuar como uma impressão digital molecular de 

malignidades (LINGEN; PINTO; MENDES; FRANCHINI et al., 2011). 

Observando a importância de aprofundar os conhecimentos sobre a relação das 

modificações de histonas com a carcinogênese bucal e a possibilidade de investigar 

biomarcadores epigenéticos de prognóstico do CEB, este trabalho avaliou a imunoexpressão 

das enzimas HDAC1, HDAC2, HAT1 e também a imunoexpressão do H4K5ac (marcador da 

acetilação da lisina 5, histona H4, acetilada pela HAT1 e desacetilada pela HDAC1) (KIM, 

2014; ZHOU; ZHOU; LENZMEIER; ZHOU, 2009) em amostras de carcinoma epidermoide 

de boca (CEB), leucoplasias bucais (LB) e epitélio não-neoplásico (ENN). 
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3 JUSTIFICATIVA 

Apesar dos esforços contínuos para identificar marcadores moleculares para detecção 

precoce do CEB e também para desenvolver tratamentos mais eficientes, a sobrevida e o 

prognóstico geral dos pacientes com câncer de boca permanecem insatisfatórios. As células 

malignas exibem redes genéticas e epigenéticas defeituosas formadas por complexos alterados, 

que surgem em diferentes partes dos tecidos tumorais e sustentam o comportamento autônomo 

das células, que acabam por levar ao desenvolvimento do tumor. Evidências científicas 

acumuladas sugerem que alterações epigenéticas, incluindo as modificações de histonas, estão 

frequentemente envolvidas na carcinogênese oral, principalmente na progressão do tumor e 

resistência à terapia. O comprometimento da atividade de HATs ou a expressão gênica 

aberrante de HDACs estão comprovadamente associados ao processo de carcinogênese e 

progressão de tumores. 

Assim, o conhecimento do padrão de expressão das enzimas relacionadas às modificações 

epigenéticas tem se tornado cada vez mais importante. Mais especificamente, a investigação da 

expressão de histonas desacetilases 1 e 2, histona acetiltransferase 1 e do produto da acetilação 

da lisina 5 da histona H4 na LB e no CEB visa a aquisição de maior conhecimento sobre os 

processos de iniciação e progressão do CEB, bem como seu prognóstico. Os resultados obtidos 

a partir desta pesquisa levarão a um maior entendimento da epigenética na carcinogênese bucal 

e este pode ser o primeiro passo para a realização de estudos mais avançados. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) sob o número de registro CAAE: 

16098619.5.0000.0121 e número do parecer: 3.496.064, em agosto de 2019. 

 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

O estudo realizado foi de natureza básica, observacional, analítico e transversal. Os 

resultados foram avaliados de forma quantitativa. 

 

4.3 AMOSTRA 

As amostras de tecidos foram selecionadas, por conveniência, do arquivo de casos do 

LPB-UFSC, a partir de pacientes que foram atendidos no HU/UFSC/EBSERH no período de 

2007 a 2019. A amostra foi composta por um total de 122 pacientes, sendo 41 casos de 

carcinoma epidermoide de boca (CEB), todos provenientes de biópsias incisionais, 49 casos de 

leucoplasia bucal (LB) e 32 casos de epitélio não neoplásico (ENN), em que foram utilizadas 

amostras de mucosa bucal com epitélio íntegro provenientes de hiperplasia fibrosa e com pouco 

ou nenhum infiltrado inflamatório. 

Os casos de CEB foram subdivididos em 3 subgrupos conforme a gradação 

histopatológica e o LB em 3 subgrupos conforme o grau de displasia (sistema clássico) e em 2 

subgrupos conforme o risco de transformação maligna (classificação binária), ambos de acordo 

com a OMS, 2017.  

 

4.3.1Critérios de Inclusão 

- Casos diagnosticados clinicamente como LB e com diagnóstico histopatológico de 

displasia epitelial leve, moderada ou severa; 

- Casos com diagnóstico histopatológico de CEB com localização intrabucal (excluindo 

CEB de lábio); 

- Pacientes maiores de 18 anos de idade e que aceitaram assinar o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE). 
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4.3.2 Critérios de Exclusão 

- Casos em que houve discordância entre os examinadores quanto ao diagnóstico 

histopatológico, mesmo após revisão; 

-Espécimes em que não foi possível a execução de todas as etapas referente à preparação 

histológica e à técnica de imuno-histoquímica; 

- Pacientes que optaram por não assinar o TCLE; 

- Pacientes menores de 18 anos de idade. 

 

4.3.3Obtenção dos TCLEs 

Os pacientes com diagnóstico de LB e CEB foram convidados a participar da pesquisa. 

Nos casos de pacientes em que não foi possível o contato presencial, procedeu-se ao contato 

telefônico. Aqueles que aceitaram participar receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) pessoalmente ou por e-mail, para que sinalizassem 

concordância.  

Para os casos de Hiperplasia Fibrosa, nos quais foram avaliados os ENN, utilizou-se 

amostras já arquivadas no Biobanco do Laboratório de Patologia Bucal da UFSC (registro no 

CONEP B-051). O TCLE do referido Biobanco encontra-se no Anexo A. Foram utilizadas por 

conveniência, somente amostras de pacientes que optaram por não serem contatados a cada 

nova pesquisa, conforme opção disponível no TCLE (“novas pesquisas realizadas com o 

material biológico cedido poderão ser realizadas SEM a necessidade de minha aprovação para 

uso em cada uma delas”). 

 

4.4 ANÁLISE HISTOLÓGICA 

As lâminas coradas por Hematoxilina e Eosina foram analisadas simultaneamente por 

dois examinadores (ES e FM) utilizando microscópio multiobservador. Os casos de LB foram 

classificados de acordo com a classificação clássica da OMS (displasia epitelial leve, moderada 

ou intensa) e de acordo com a classificação binária adotada pela OMS em 2017 (baixo risco e 

alto risco), pelos dois examinadores, em consenso, bem como foi determinado o grau de 

diferenciação histopatológica dos CEB (bem diferenciado, moderadamente diferenciado ou 

pouco diferenciado), também seguindo os critérios estabelecidos pela OMS (2017) (TAKATA; 

SLOOTWEG, 2017).  
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4.5 REAÇÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA 

Os procedimentos para a realização da técnica de imuno-histoquímica foram realizados 

no Laboratório de Pesquisas do Programa de Pós-graduação em Odontologia - UFSC. Foi 

empregada a reação de imuno-histoquímica pelo método do polímero conjugado HRP, para 

avaliação quantitativa dos antígenos HDAC1, HDAC2, HAT1 e H4K5Ac.  

Para cada antígeno foi obtido um corte tecidual de 3 µm de espessura dos blocos de 

parafina. Tais secções foram distendidas em lâminas preparadas com solução de ATPS (3-

aminopropyltriethoxysilene; Sigma-Aldrich, São Paulo, SP, Brasil) a 5% em acetona, e levadas 

à estufa a 60ºC por 12 horas (overnight). Em seguida os cortes sofreram desparafinização em 

xilol e reidratação em uma sequência decrescente de etanol constituída por cinco passagens de 

cinco minutos cada, começando pelo etanol absoluto (I, II e III), seguida pelo etanol 95% e 

etanol 85%. As lâminas foram posteriormente submetidas a 2 banhos de 5 minutos em água 

destilada. 

A peroxidase endógena foi bloqueada com peróxido de hidrogênio a 6% em metanol na 

proporção de 1:3, em 2 banhos de 20 minutos, em câmara escura. Seguiu-se com um banho em 

tampão de PBS (Phosphate-buffered saline) por 5 minutos e lavagem de 5 minutos em água 

destilada. Para a recuperação dos sítios antigênicos realizou-se o tratamento dos cortes teciduais 

com tampão citrato 0,01M, pH 6,0, em banho-maria por 40 minutos à 96ºC. Aguardou-se o 

resfriamento por aproximadamente 30 minutos (ou até atingir a temperatura ambiente) seguidos 

de 2 banhos de 5 minutos em tampão PBS. O bloqueio de ligações inespecíficas ocorreu por 

meio da incubação com leite em pó desnatado 5% em solução tampão PBS, à temperatura 

ambiente, durante 60 minutos, seguido de 2 banhos de 5 minutos em PBS. A seguir os cortes 

foram incubados com anticorpos primários anti-HDAC1, anti-HDAC2, anti-HAT1 e anti-

H4K5Ac (Quadro 6), em câmara úmida, na geladeira a 2ºC, overnight. Na sequência realizou-

se 2 banhos de 5 minutos em PBS. Então, as amostras foram incubadas com o kit de anticorpo 

secundário EnVision (Dako Corporation, Carpinteria, CA, EUA) à temperatura ambiente por 

60 min, para as reações de anti-HDAC1, anti-HDAC2 e anti-H4K5Ac. Já para as reações com 

anti-HAT1, as amostras foram incubadas com anticorpo secundário anti-cabra de frango em 

diluição 1:500 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA) por 60 minutos e após, com 

anticorpo terciário VectaStain ABC (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA) por 45 min, 

a temperatura ambiente. 
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Quadro 6. Descrição dos anticorpos utilizados. 

Anticorpo Clone  Origem Fabricante Diluição Controle Positivo 

Anti-HDAC1 H-51 Policlonal de coelho Santa Cruz 

Biotechnology 
1:50 Placenta 

Anti-HDAC2 H-54 Policlonal de coelho Santa Cruz 

Biotechnology 
1:80 Placenta 

Anti-HAT1 C-20 Policlonal de cabra Santa Cruz 

Biotechnology 
1:500 Placenta 

Anti-H4K5Ac D12B3 Monoclonal de 
coelho 

Cell Signalling 1:3000 Carcinoma de colo 
uterino 

 

A revelação da reação ocorreu pela incubação com o cromógeno diaminobenzidina 

(DAB+Substrate Chromogen System®, DAKO North America Inc., Carpinteria, EUA) por 2 

minutos. Após, lavagem em água destilada por 5 minutos, a contracoloração foi realizada com 

Hematoxilina de Harris, por 3 minutos e então lavados em água corrente até a remoção do 

excesso do corante. A remoção do pigmento formólico procedeu-se com 3 rápidas imersões em 

hidróxido de amônio a 1%, seguida de lavagem em água corrente por 2 minutos. 

Por fim realizou-se a desidratação da amostra com a sequência crescente de etanol, 

subsequente diafanização com 2 banho de 20 minutos em xilol e montagem da lamínula com 

Entellan® (MERCK, Darmstadt, Germany). 

Espécimes de tecido de placenta foram utilizados em cada bateria de reação como 

controle positivo da imunorreatividade para HDAC1, HDAC2 e HAT1, e tecido proveniente de 

carcinoma de colo de útero para o anti-H4K5Ac. O controle negativo da reação foi obtido pela 

omissão do anticorpo primário. 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA IMUNORREATIVIDADE  

As lâminas tiveram sua identificação mascarada de forma que a captura das imagens e a 

análise da imunorreatividade foi feita por um examinador (ES) às cegas quanto ao grupo a que 

cada lâmina pertence. Foram capturados cinco campos equidistantes de cada espécime, em 

aumento de 400x por meio de microscópio óptico binocular (Axiostar Plus, Carl Zeiss, 

Oberkochen, Alemanha), acoplado a um sistema de aquisição de imagem digital (A620, 

Cannon, Lake Success, NY, USA) e a um microcomputador (HP Compaq 6005, São Paulo, 

Brasil), onde foram armazenadas as imagens. A escolha dos campos foi padronizada de maneira 

que se localizassem de forma equidistante entre si. Para os casos de LB e ENN, sempre que 

possível, os campos envolveram toda a extensão do epitélio (Figura 3). 
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Figura 3. Cortes histológicos observados a olho nu, representando a marcação dos espécimes para captura 
das fotomicrografias. A) Corte de LB (pontos). B) Corte de CEB (áreas circuladas) 

 
Para avaliação, foi empregado o software para análise de imagens digitalizadas ImageJ 

versão 1.41o (National Institute of Health, Bethesda, EUA). Os núcleos corados em marrom 

(células positivas), independentemente da intensidade, e em azul (células negativas) foram 

manualmente contados, pela pesquisadora ES, por meio do software, totalizando ao menos 500 

células por caso. Então, foi determinada a proporção de células com núcleos positivos em 

relação ao total de células contadas para cada amostra, expressas em porcentagem. 

 

4.7 CALIBRAÇÃO DO EXAMINADOR 

Previamente à análise, o examinador ES, responsável pela avaliação imuno-histoquímica, 

foi submetido a uma calibração, analisando 30 fotos escolhidas aleatoriamente, com intervalo 

de uma semana entre cada análise. Os resultados foram comparados para determinação do 

índice de correlação intraclasses, obtendo o valor de 0,86 (considerado satisfatório acima de 

0,8). 

 

4.8 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS CLÍNICOS 

Para os casos de LB foram coletados os seguintes dados do prontuário: sexo, idade, etnia, 

hábitos (tabagismo e etilismo), localização da lesão, data do diagnóstico, datas das consultas de 

acompanhamento e ocorrência, ou não, de transformação maligna. Para os casos de CEB, além 

dos dados citados anteriormente, foram coletados: classificação TNM, data de recidiva e/ou 

metástase e data de óbito (caso houvesse). Já para os pacientes diagnosticados com hiperplasias 

fibrosas, grupo que representa o ENN, foram coletados os dados disponíveis na ficha de biópsia 

(sexo, idade e hábitos) que acompanha o material doado para o Biobanco. Todos dados foram 

organizados e tabulados em planilhas do Excel® para posterior análise estatística. 
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4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk, dentro de cada 

grupo. Pelo fato de alguns dos grupos apresentarem distribuição não-normal foi realizado o 

teste de Kruskal-Wallis e post hoc de Dunn (quando necessário), para analisar a comparação da 

imunorreatividade entre os três grupos e subgrupos (formados a partir da classificação 

histológica da LB e CEB). Para comparar os dois subgrupos (LB) decorrentes da classificação 

binária (baixo risco e alto risco) e para comparar se houve diferença na expressão dos anticorpos 

conforme o prognóstico nos pacientes de CEB foi aplicado o teste de Mann-Whitney. A 

correlação entre imunoexpressão das proteínas dentro dos grupos foi analisada por meio da 

correlação de Spearman. Foram considerados estatisticamente significantes valores de p<0,05. 

Os dados foram analisados através do software Action Stat versão 3.7 (Estatcamp, São Carlos-

SP, Brasil). 

  



38 
 

 

5 RESULTADOS 

5.1 ANÁLISE DOS DADOS CLÍNICOS 

As características clínicas e demográficas dos pacientes envolvidos no estudo são 

mostradas na Tabela 1. 

Tabela1. Características clínicas e demográficas dos pacientes. 

Características 
clínicas/demográficas 

Epitélio não-
neoplásico 

n=32 

Leucoplasia 
Bucal 
n=49 

Carcinoma 
epidermoide 

n=41 
Total 

Idade (Média± Desvio padrão) 51,81(±12,78) 56,85(±12,78) 58,87(±9,30) 56,21(±11,98)  
Sexo     

Masculino 48,4% 52% 95% 64,8% 
Feminino 51,6% 48% 5% 35,2% 

Etnia     
Leucoderma 77,5% 85,4% 54,9% 75,4% 

Melanoderma 5% 4,2% 3,2% 4% 
Feoderma 10% 6,2% 16,1% 9,9% 

Desconhecida 7,5% 4,2% 25,8% 10,7% 
Tabagismo     

Tabagistas e ex-tabagistas ND 69,4% 77,5% 72,2% 
Não-tabagista ND 24,5% 5% 16,7% 
Desconhecido ND 6,1% 17,5% 11,1% 

Etilismo     
Etilista ND 28,6% 14,6% 44,5% 

Não-etilista ND 65,3% 63,4% 42,2% 
Desconhecido ND 6,1% 22% 13,3% 

Localização da lesão     
Língua/Soalho  ND 53,1% 61% 56,7% 

Palato ND 16,3% 4,9% 11,1% 
Outras localizações ND 30,6% 34,1% 32,2% 

Transformação maligna     
Sim NA 4,1% NA 4,1% 
Não NA 61,2% NA 61,2% 

Desconhecido NA 34,7% NA 34,7% 
TNM     

I/II NA NA 22% 22% 
III/IV NA NA 14,6% 14,6% 

Desconhecido NA NA 63,4% 63,4% 
Metástase     

Sim  NA NA 7,3% 7,3% 
Não  NA NA 12,2% 12,2% 

Desconhecido NA NA 80,5% 80,5% 
Óbito     

Sim  NA NA 4,9% 4,9% 
Não NA NA 2,4% 2,4% 

Desconhecido NA NA 92,7% 92,7% 
ND: Dado não disponível; NA: Não se aplica. 

 

Observou-se que a idade média geral dos pacientes foi de 56,21 (±11,98), estatisticamente 

semelhantes (p>0,05; Teste de Kruskal-Wallis). Houve predomínio de pacientes de etnia 

leucoderma e do sexo masculino tanto para LB quanto CEB. A maioria dos pacientes com LB 
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e CEB declararam o hábito do tabagismo, o que não se repetiu para o etilismo. A língua e 

assoalho bucal foram os locais mais acometidos pelas duas lesões. A transformação maligna foi 

relatada em 2 dos 49 casos de LB (4,1%). Em um grande número de casos não foi possível 

obter informações sobre o estadiamento TNM, ocorrência de metástase e óbito dos pacientes 

com CEB, o que pode ser explicado, em parte, pelo fato de que o HU-UFSC/EBSERH não 

possui serviço de radioterapia e quimioterapia de cabeça e pescoço. Contudo, observou-se que 

3 pacientes apresentaram sobrevida livre de doença maior que 5 anos, o que é considerado como 

bom prognóstico (WEBBER; WAGNER; CURRA; VARGAS et al., 2017), 3 pacientes tiveram 

metástase e 2 foram a óbito antes de 5 anos, caracterizando um prognóstico ruim. 

 

5.2 ANÁLISE DA EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA 

A imunoexpressão de HDAC1, HDAC2, HAT1 e H4K5Ac no ENN, LB e CEB está 

ilustrada na Figura 4. Houve diferença estatística na comparação entre os grupos ENN e LB 

para os marcadores HDAC2 e H4K5Ac e na comparação da expressão do marcador H4K5Ac 

entre os grupos ENN e CEB. A porcentagem de expressão dos marcadores é demonstrada na 

tabela 2 e figura 5. 

 
 

 
Figura 4. Expressão imuno-histoquímica de HDAC1, HDAC2, HAT1 e H4K5Ac em epitélio não neoplásico 
(ENN), leucoplasia bucal (LB) e carcinoma epidermoide de boca (CEB) (Aumento de 400x). A-L: 
Imunomarcação nuclear dos marcadores em células de ENN, LB e CEB. 
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Tabela 2. Expressão imuno-histoquímica dos marcadores em cada grupo (mediana e amplitude interquartis 
(AI)). 

 

 
ENN  
n=32 

LB 
n=49 

CEB 
n=41 

Valor de p 

HDAC1 57,52 (36,68) 67,54 (34,70) 73,13 (35,95) 0,09 

HDAC2 50,67 (37,37)a 72,69 (37,91)a 61,05 (35,91) 0,04* 

HAT1 50,69 (45,91) 53,40 (40,26) 59,73 (50,58) 0,47 

H4K5Ac 70,65 (25,83)ab 81,92 (25,09)a 85,69 (20,29)b 0,005* 
ENN: Epitélio não-neoplásico; LB: Leucoplasia Bucal; CEB: Carcinoma epidermoide de boca; 
AI: Amplitude interquartis. 
*Diferença estatisticamente significante (Teste de Kruskal-Wallis) 
a,bLetras iguais evidenciam diferença estatisticamente significante (Teste de comparações múltiplas) 
 

 
Figura 5. Gráfico boxplot representando a expressão imuno-histoquímica dos marcadores em cada grupo. 
(A) Expressão de HDAC1; (B) Expressão de HDAC2, mostrando diferença estatisticamente significante 
entre CEB e ENN (p<0,05); (C) Expressão de HAT1; (D) Expressão de H4K5Ac, mostrando diferença 
estatisticamente significante entre CEB e ENN e entre ENN e LB (p<0,05). ◆Outlier; ∆ diferença estatística 
entre dois grupos. 

 
O grupo LB, subdividido de acordo com o sistema clássico da OMS, apresentou 22 casos 

de displasia epitelial leve (DEL), 16 casos de displasia epitelial moderada (DEM) e 11 casos de 

displasia epitelial intensa (DEI). A comparação da imunorreatividade entre eles mostrou 
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diferença estatisticamente significante na expressão de H4K5Ac entre a DEL e DEM (p=0,002, 

teste de Kruskal-Wallis e post hoc de Dunn) (Tabela 3, Figura 6). Já de acordo com a 

classificação binária, foram encontrados 29 casos de baixo risco e 20 casos de alto risco, porém 

não houve diferença estatisticamente significante na comparação entre os grupos de alto e baixo 

risco das LB (Teste de Mann-Whitney) (Tabela 4, Figura 7). Também não foi encontrada 

diferença estatisticamente significante na expressão dos marcadores entre os grupos divididos 

conforme a diferenciação histopatológica dos CEB (OMS, 2017) (Teste de Kruskal-Wallis) 

(Tabela 5, Figura 8). 

 
Tabela 3. Imunorreatividade dos marcadores no grupo LB, conforme a classificação clássica da OMS 
(mediana (AI)). 

 
DEL 
n=22 

DEM 
n=16 

DEI 
n=11 

Valor de p 

HDAC1 72,68 (29,91) 58,56 (48,69) 64,97 (29,53) p=0,36 

HDAC2 80,81 (29,03) 68,94 (38,31) 72,69 (37,23) p=0,24 

HAT1 71,64 (46,91) 47,57 (37,67) 51,91 (45,09) p=0,07 

H4K5Ac 89,55 (20,29)* 73,34 (19,00)* 81,77 (27,81) p=0,002* 

DEL: Displasia epitelial leve; DEM: Displasia epitelial moderada; DEI: Displasia epitelial intensa, AI: 
amplitude interquartis. 
*Estatisticamente significante (Teste de Kruskal-Wallis e post hoc de Dunn) 
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Figura 6. Imunoexpressão dos marcadores entre os subgrupos dos graus de displasia nas LB conforme o 
sistema clássico da OMS. DEL: Displasia epitelial leve; DEM: Displasia epitelial moderada; DEI: Displasia 
epitelial intensa.  *Diferença estatisticamente significante (p<0,05, Teste de Kruskal-Wallis). 
 
 
Tabela 4. Imunorreatividade dos marcadores no grupo LB, conforme a classificação binária (mediana (AI)). 
 

 
Alto risco 

n=20 
Baixo risco 

n=29 Valor de p* 

HDAC1 63,26(36,32) 70,13(32,83) p=0,28 

HDAC2 70,50(39,09) 76,98(31,44) p=0,46 

HAT1 48,80(47,75) 64,69(44,91) p=0,78 

H4K5Ac 74,41(21,10) 86,01(19,48) p=0,06 

                    AI: Amplitude interquartis. 
                    *Teste de Mann-Whitney 
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Figura 7. Imunoexpressão dos marcadores entre os subgrupos conforme a classificação binária nas LB 
(p>0,05, Teste de Mann-Whitney).  
 
 
Tabela 5. Imunorreatividade dos marcadores no grupo CEB, conforme a gradação histopatológica (mediana 
(AI)).  
 

  Bem diferenciado  
n=19 

Moderadamente 
diferenciado  

n=13 

Pouco diferenciado 
n=9 

Valor de 
p* 

HDAC1 78,85 (39,29) 72,60 (35,05) 60,15 (48,72) p=0,24 

HDAC2 67,69 (36,85) 59,97 (38,48) 48,83 (38,78) p=0,74 

HAT1 73,79 (56,84) 50,36 (40,66) 40,87 (53,10) p=0,06 

H4K5Ac 88,26 (8,98) 79,98 (35,90) 86,84 (23,21) p=0,29 

AI: Amplitude interquartis. 
*Teste de Kruskal-Wallis 
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Figura 8.  Imunoexpressão dos marcadores entre os subgrupos conforme a gradação histopatológica dos 
CEB (p>0,05, Teste de Kruskal-Wallis). BD: Bem diferenciado; MD: Moderadamente diferenciado; PD: 
Pouco diferenciado.  
 

A correlação entre a expressão dos marcadores dentro dos grupos foi testada através da 

matriz de correlação de Spearman, na qual foram observados os resultados apresentados nas 

tabelas 6, 7 e 8.   
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Tabela 6. Avaliação da correlação entre a expressão imuno-histoquímica dos marcadores no ENN.  
 

ENN HDAC1 HDAC2 HAT1 H4K5Ac 

HDAC1 1 
 --- 
  

---  
  

 --- 
  

HDAC2 
rs=0,6840 

1 
---  

  
 --- 
  p=0,000* 

HAT1 
rs =0,6641 rs =0,6986 

1 
  

---  p=0,000* 0,000* 

H4K5Ac 
rs =0,6797 rs =0,6115 rs =0,6048 

1 
p=0,000* p=0,010* p=0,000* 

                  rs = coeficiente de correlação de Spearman 
                               * Estatisticamente significante 
 
Tabela 7. Avaliação da correlação entre a expressão imuno-histoquímica dos marcadores na LB.  
 

LB HDAC1 HDAC2 HAT1 H4K5Ac 

HDAC1 1 
 --- 

  
---  
  

---  
  

HDAC2 
rs=0,7498 

1 
 --- 
  

 --- 
  p=0,000* 

HAT1 
rs =0,6910 rs =0,7597 

1 
 --- 
  p=0,000* 0,000* 

H4K5Ac 
rs =0,5603 rs =0,6168 rs =0,6320 

1 
p=0,000* p=0,010* p=0,000* 

                   rs = coeficiente de correlação de Spearman 
                                * Estatisticamente significante 
 
Tabela 8. Avaliação da correlação entre a expressão imuno-histoquímica dos marcadores no CEB.  
 

CEB HDAC1 HDAC2 HAT1 H4K5Ac 

HDAC1 1  --- 
  

 ---  
  

 --- 
  

HDAC2 
rs=0,5189 

1  --- 
  

 --- 
  p=0,000* 

HAT1 
rs =0,6095 rs =0,4301 

1   
  p=0,000* 0,005* 

H4K5Ac 
rs =0,4336 rs =0,3735 rs =0,3918 

1 
p=0,004* p=0,016* p=0,011* 

                  rs = coeficiente de correlação de Spearman 
                               * Estatisticamente significante 
 



46 
 

 

Foi observada correlação positiva e estatisticamente significante entre todos os 

marcadores nos três grupos (ENN, LB e CEB). Considerando-se correlação fraca para 0<rs <0,3; 

moderada 0,3<rs<0,6 e forte 0,6<rs<1 (BARBETTA, 2012), foi observada correlação forte entre 

todos os marcadores no ENN. Nas LB a correlação entre H4K5Ac e HDAC1 apresentou-se 

moderada e as demais correlações também foram fortes. Nos CEB houve correlação forte entre 

HDAC1 e HAT1, porém entre os demais marcadores a correlação foi moderada.  

 

5.3 IMUNOEXPRESSÃO E EVOLUÇÃO CLÍNICA 

Dos 49 casos de LB avaliados, a evolução para CEB foi notificada em apenas 2 (4,1%). 

Um deles de DEI/Alto risco (paciente feminino, que negou hábitos de tabagismo e etilismo) 

evoluiu para CEB em 2 anos e o outro de DEL/Baixo risco (paciente masculino, tabagista e 

etilista) evoluiu para CEB em 4 meses, nos quais a expressão dos 4 marcadores foi maior do 

que a mediana nas LB. 

Em apenas 8 dos 41 casos de CEB, tivemos acesso à evolução do caso com informação 

de acompanhamento do paciente nos primeiros cinco anos após o diagnóstico ou óbito nesse 

mesmo período de tempo. A tabela 9 mostra a imunomarcação dos anticorpos conforme o 

prognóstico, desses pacientes. Dos pacientes em que o prognóstico foi considerado ruim, dois 

vieram a óbito e dois apresentaram metástase em menos de 5 anos.  

 
Tabela 9. Imunorreatividade dos marcadores no grupo CEB, conforme o prognóstico (mediana (AI)).  

 
Prognóstico Bom  

(n=3) 
Ruim  
(n=5) 

HDAC1 89,18 
(68,47) 

74,59 
(43,09) 

HDAC2 75,08 
(64,74) 

55,22 
(57,34) 

HAT1 34,49 
(60,57) 

63,86 
(45,30) 

H4K5Ac 91,68 
(14,68) 

89,19 
(10,06) 

                                    (p>0,05 (Teste de Mann-Whitney) 
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6 DISCUSSÃO  

O reconhecimento de um grande número de substratos modificados pela acetilação sugere 

que a sua relação com a regulação do metabolismo tumoral é mais complexa do que se 

acreditava previamente. A acetilação desempenha um papel importante no metabolismo 

tumoral modificando diferentes substratos e principalmente proto-oncogenes e genes 

supressores tumorais. Estudos estão sendo desenvolvidos na tentativa de entender como a 

acetilação modulada coordena diferentes vias metabólicas e contribui para a tumorigênese, 

acredita-se que esse entendimento forneça uma série de potenciais alvos para a terapia 

anticâncer (ZHAO; LI; CHENG; LEI, 2014). Neste trabalho, foi avaliada a expressão das 

proteínas modificadoras de histonas: HDAC1, HDAC2 e HAT1, bem como o marcador do 

produto da acetilação da lisina 5 da histona H4: H4K5Ac, em carcinoma epidermoide de boca, 

leucoplasia bucal e epitélio não neoplásico. 

O predomínio das lesões de CEB e LB foi em pacientes do sexo masculino, leucodermas 

e tabagistas, a maioria em região de língua e assoalho bucal, em acordo com o que está descrito 

pela OMS (TAKATA; SLOOTWEG, 2017). A taxa de transformação maligna nas LB foi de 

4,1%  próximo aos 3,5% encontrados por Warnakulasuriya e Ariyawardana  (2016) em sua 

revisão sistemática (WARNAKULASURIYA; ARIYAWARDANA, 2016). Observou-se 

sobrevida livre de doença menor que 5 anos em 37,5% dos casos, o que é compatível com o 

encontrado por Jehn et al (2019) em que a sobrevida dos pacientes com carcinoma de boca e 

orofaringe é menor que 50% (JEHN; DITTMANN; ZIMMERER; STIER et al., 2019).  

Hema et al. (2017), em sua revisão de literatura sobre epigenética e câncer bucal, 

declaram que modificações genéticas e epigenéticas podem contribuir para que mecanismos 

epigenéticos aberrantes sejam observados em DBPM e cânceres bucais (HEMA; SMITHA; 

SHEETHAL; MIRNALINI, 2017) e sugerem que, em um futuro próximo, essas variações 

encontradas nas células displásicas orais podem atuar como uma impressão digital molecular 

para doenças malignas. No presente trabalho, embora não tenha sido encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre todos os grupos, a mediana da expressão nuclear dos 

marcadores HDAC1, HDAC2, HAT1 foi menor no ENN e maior na LB, sendo que o CEB 

apresenta imunoexpressão intermediária. Para H4K5Ac as menores medidas de tendência 

central foram para o ENN, seguida da LB e então o CEB, permitindo supor que esses 

marcadores relacionados às modificações de histonas podem estar corroborando com a 

iniciação e progressão da carcinogênese de boca onde possivelmente esteja ocorrendo 
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concomitantemente a acetilação de proto-oncogenes e desacetilação de genes supressores 

tumorais.   

A imunoexpressão nuclear de HDAC2 foi significativamente maior nas LB em 

comparação com o ENN (p=0,04), o que vem ao encontro do que foi apresentado por Chang et 

al. (2009) que mostraram imunoexpressão progressivamente crescente do epitélio normal para 

o epitélio displásico e CEB (CHANG; CHIANG; HUNG; LIN et al., 2009) e Krishna et al. 

(2020) que observaram a sobre-expressão significativa de HDAC2 no tecido canceroso e pré-

canceroso de boca, em relação ao tecido normal (KRISHNA; SINGH; SINGH; KUMAR et al., 

2020). Chrun et al. (2017), também encontrou maior expressão imuno-histoquímica de HDAC2 

na queilite actínica (lesão potencialmente cancerizável) em comparação com o carcinoma 

epidermoide de lábio, sugerindo a relevância da participação da HDAC2 também nas fases mais 

iniciais da carcinogênese fotoinduzida (CHRUN; MODOLO; VIEIRA; BORGES-JUNIOR et 

al., 2017). Assim, pode-se postular que a HDAC2 deva exercer um papel importante na 

iniciação da carcinogênese bucal, seja ela de origem química, seja ela de origem fotoinduzida.  

Foi observado uma propensão à sobre-expressão de HDAC1nos casos que apresentaram 

bom prognóstico, diferente do que foi descrito anteriormente na literatura (THEOCHARIS; 

KLIJANIENKO; GIAGINIS; RODRIGUEZ et al., 2011; WEICHERT, 2009). Bem como uma 

inclinação à maior expressão de HDAC2 também nos casos com bom prognóstico, semelhante 

ao descrito por Weichert (2009) (WEICHERT, 2009) e oposto ao descrito por Chang et al 

(2009) (CHANG; CHIANG; HUNG; LIN et al., 2009). 

Ao avaliar a expressão imuno-histoquímica dos marcadores entre os graus de displasia 

epitelial na LB, nota-se que a expressão de HDAC1, HDAC2, HAT1 e H4K5Ac tende a se 

apresentar maior na DEL, seguida da DEI e menor expressão na DEM, com diferença 

estatisticamente significante de H4K5Ac somente na comparação entre os subgrupos DEL e 

DEM (p=0,02). Já na classificação binária, embora sem diferença estatística, o grupo que 

apresenta baixo risco apresenta tendência a ter maior mediana de porcentagem de expressão 

nuclear para os quatro marcadores. Tais resultados contrariam os resultados de Chrun et al. 

(2017) em displasias epiteliais presentes na queilite actínica, onde a expressão de HDAC1, 

HDAC2 e HAT1 foi crescente conforme a gravidade da displasia epitelial (CHRUN; 

MODOLO; VIEIRA; BORGES-JUNIOR et al., 2017). Tal fato pode refletir uma possível 

diferença de comportamento molecular de acordo com a etiologia e localização da lesão.  A 

ausência de significância estatística pode ser devido ao pequeno número de casos da amostra 

nos subgrupos, porém, a alta expressão desses marcadores parece estar presente nas fases mais 



49 

 

precoces da carcinogênese. Em dois casos da amostra houve transformação maligna, e em 

ambos a mediana de expressão dos quatro marcadores é maior que a mediana de expressão geral 

do grupo de LB, porém por serem casos pontuais não é possível sugerir a sobre-expressão como 

marcador de potencial de transformação maligna.  

A expressão imuno-histoquímica de H4K5Ac foi maior no CEB em comparação com o 

ENN e maior na LB em comparação com o ENN, com significância estatística (p=0,005), 

sugerindo que ocorra a hiperacetilação de H4K5 em LB e CEB, semelhante ao resultado 

observado em câncer de pulmão que exibiu padrão aberrante de modificações de histonas (VAN 

DEN BROECK; BRAMBILLA; MORO-SIBILOT; LANTUEJOUL et al., 2008). No presente 

estudo, a imuno-expressão de H4K5Ac, nos pacientes com bom prognóstico foi ligeiramente 

maior que a dos casos em que o prognóstico foi ruim, apesar dos dados não terem apresentado 

significância estatística. Tal fato é compatível com os resultados encontrados para  diferentes 

padrões de acetilação de H3 e H4 (dentre eles: H3K9Ac, H3K18Ac, H4K12Ac e H4K16Ac) 

em câncer de pulmão (SONG; KIM; KIM; PARK et al., 2012), em câncer de mama 

(ELSHEIKH; GREEN; RAKHA; POWE et al., 2009) e em CEB (WEBBER; WAGNER; 

CURRA; VARGAS et al., 2017), (CAMPOS-FERNANDEZ; MATSUO; ANDRADE; 

SERVATO et al., 2019).  

A escolha do H4K5Ac (marcador do produto da acetilação da histona H4 lisina 5) deu-se 

pela hipótese do código de histonas sugerir que esta seja acetilada pela HAT1 (KIM, 2014) e 

desacetilada pela HDAC1 (ZHOU; ZHOU; LENZMEIER; ZHOU, 2009). Portanto, esperava-

se que houvesse correlação positiva da expressão de H4K5Ac e HAT1, enquanto com a HDAC1 

apresentasse correlação negativa, porém, os resultados mostram correlação positiva moderada 

ou forte entre os marcadores dentro de todos os grupos (ENN, LB e CEB).   As modificações 

de histonas são mecanismos importantes de adaptação celular em diferentes condições 

fisiológicas e a regulação dinâmica dessas modificações ocorre em resposta à disponibilidade 

de nutrientes, estimulação hormonal, diferenciação e controle do ciclo celular (FAN; 

KRAUTKRAMER; FELDMAN; DENU, 2015). A desregulação epigenética que acontece na 

carcinogênese explica a perda de equilíbrio da acetilação, na qual apesar da presença 

(imunomarcação) de HDAC1 (enzima que promove a desacetilação de H4K5) sua função pode 

estar comprometida apresentando menor atividade ou até mesmo podendo produzir proteínas 

disfuncionais, pela necessidade de reagir rapidamente à acetilação exacerbada, por mutações 

no gene que codifica a HDAC ou deficiência de cofatores em complexos correpressores. 
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A correlação positiva e significativa na expressão dos marcadores também foi observada 

no ENN, que apesar  de ter sido selecionado cuidadosamente a partir de biópsias de hiperplasias 

fibrosas, nas quais observou-se nenhuma ou pequena quantidade de células inflamatórias, é uma 

lesão reativa e tecidos submetidos à inflamação persistente podem apresentar alterações na 

proliferação do epitélio decorrente do metabolismo do processo inflamatório (KAWANISHI; 

HIRAKU; PINLAOR; MA, 2006). Assim, podemos sugerir que as alterações epigenéticas 

aberrantes que estão presentes no CEB e na LB estejam presentes no epitélio não-neoplásico 

das hiperplasias fibrosas, porém com diferente impacto, já que a hiperacetilação da cromatina 

modula de forma diferente as células não neoplásicas e neoplásicas. Giudice et al. (2013) notou 

que ao inibir a função das HDAC mantendo a acetilação, as células epiteliais neoplásicas 

apresentam modificações em sua morfologia tornando-se fusiformes e perdendo a coesão, já as 

células epiteliais não neoplásicas, apesar da hiperacetilação, mantém sua morfologia original 

(GIUDICE; PINTO; NÖR; SQUARIZE et al., 2013). 

O "código das histonas" propõe combinações específicas de modificações na mesma ou 

em diferentes caudas de histonas que regulam principalmente a ativação ou silenciamento 

gênico (JENUWEIN; ALLIS, 2001), as alterações na ordem e especificidade dessa maquinaria 

pode inferir na capacidade de transcrição gênica em processos fisiológicos e patológicos, porém 

ainda é pouco conhecida (CHEN; SUN; WANG, 2015). Nesse trabalho, primordialmente, 

foram investigados os marcadores de três proteínas modificadoras de histonas e um de seus 

produtos, em conjunto, o que levou a sugerir a participação da HDAC2 e H4K5Ac nas fases 

iniciais da carcinogênese oral. Através da análise da correlação entre os marcadores dentro de 

cada grupo foi observado que as proteínas aparecem com imunoexpressão concomitante, tanto 

a acetiltransferase quanto a desacetilase, tanto no epitélio neoplásico, como no epitélio 

displásico e não neoplásico, enquanto o marcador do produto da acetilação também aumenta 

sua expressão. Levantam-se, então, duas hipóteses: a primeira de que, mesmo que o marcador 

esteja presente, sua atividade esteja comprometida e o segundo, que HDAC 1 não esteja 

envolvida na desacetilação da H4K5, observando de toda forma que existe um desequilíbrio 

entre a acetilação e a desacetilação no processo de carcinogênese bucal.  Assim, o trabalho 

corrobora com uma parte, apesar de diminuta, essencial, do processo de desvendar o código das 

histonas, um campo que apesar de bastante estudado ainda reserva muitas descobertas 

especialmente promissoras no entendimento da carcinogênese oral, diagnóstico precoce e 

inclusive no tratamento do câncer de boca.  
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7 CONCLUSÃO 
 

- A expressão imuno-histoquímica de HDAC1, HDAC2, HAT1 e H4K5Ac se apresentou 

mais acentuada nos casos de LB, sugerindo um papel nas fases iniciais da carcinogênese oral; 

- Existiu correlação positiva moderada/forte entre os marcadores nos três grupos 

estudados; 

- A imunoexpressão dos marcadores diminuiu da DEL para a DEM e voltou a aumentar 

na DEI, de acordo com a classificação clássica (porém com significância estatística apenas no 

caso do marcador H4K5Ac); considerando-se a classificação binária, diminui das displasias 

epiteliais de baixo risco para as de alto risco, para os quatro marcadores estudados (porém sem 

significância estatística); 

- A imunomarcação de HDAC, HDAC2 e HAT1 tende a ser menor conforme o carcinoma 

perde a diferenciação celular, enquanto a expressão de H4K5Ac tem propensão a diminuir 

comparado aos demais subgrupos;  

- Não foi possível estabelecer uma correlação da expressão dos marcadores com o 

prognóstico para LB e CEB. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
         
  O(A) Senhor(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Avaliação da imunorreatividade de 
HDAC1, HDAC2, HAT1 E H4K5Ac e a sua correlação com o prognóstico de lesões potencialmente 
cancerizáveis e carcinoma epidermoide de boca”, a ser desenvolvida pela cirurgiã-dentista Emanuely da 
Silva, aluna do Curso de Doutorado em Odontologia/UFSC, sob orientação do Prof. Dr. Filipe Modolo. O 
(a) Sr. (a) apresentou, no passado, uma lesão em boca, que recebeu diagnóstico e/ou tratamento na UFSC. 
Para que isso acontecesse, foi colhido um material durante uma cirurgia para retirar essa lesão, esse 
material foi utilizado para determinar o diagnóstico e ele ficou guardado na UFSC. Para participar desse 
trabalho, será necessário que o(a) senhor(a) autorize a utilização de uma pequena parte desse material já 
arquivado. 
 
Objetivo: Este trabalho pretende pesquisar a presença das substâncias chamadas HDAC1, HDAC2, HAT1 
e H4K5Ac, na pequena parte do material que foi colhido durante a sua cirurgia, relacionando com as suas 
características clínicas, para observar se a presença dessas substâncias podem estar relacionadas com o tipo 
da lesão que o senhor(a) teve. 
 
Metodologia: Assinando esse termo o (a) Sr.(a) concorda em participar desse trabalho e será utilizado o 
material que já foi coletado para fins de diagnóstico e que está armazenado no LPB/UFSC, não sendo 
necessário uma nova cirurgia para isso. As informações necessárias sobre o seu caso, serão coletadas da 
ficha de biópsia ou de seu prontuário. 
Benefícios: Não haverá benefício direto ao senhor(a). Os benefícios esperados envolvem a produção de 
conhecimento científico podendo servir de base para outros estudos, e possivelmente tentar ajudar os 
próximos pacientes que tenham a mesma doença no futuro, facilitando o seu diagnóstico. 
Desconfortos/Riscos: Durante a pesquisa será apenas utilizado o material resultante da biópsia da lesão, 
previamente realizada, e armazenado nos arquivos do LPB (Laboratório de Patologia Bucal), sem causar os 
desconfortos daquela cirurgia que já foi realizada. Como haverá acesso aos seus dados, há um risco de 
perda de sigilo dessas informações, mas os pesquisadores garantem que tomarão todos os cuidados para 
evitar que isso ocorra, armazenando os dados em um computador que será acessado somente pelos 
pesquisadores. 
Outras informações: O(A) Sr(a) tem a garantia que receberá respostas ou esclarecimentos a todas as suas 
perguntas sobre os assuntos relacionados à pesquisa, por meio do contato com os pesquisadores, que 
assumem o compromisso de proporcionar informações atualizadas obtidas durante o estudo. O(A) Sr(a) não 
terá nenhuma despesa decorrente desta pesquisa e tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer 
momento, sem qualquer represália/prejuízo ao seu atendimento, através dos telefones (48)3721-
8380/99190-9480 (pesquisadores) ou e-mail  emanuely.silva@gmail.com. Os pesquisadores declaram que 
cumprirão as exigências contidas na Resolução CNS 466/2012 (especialmente nos itens IV.3 e IV.4), que o 
sigilo/privacidade dos participantes será garantido durante todas as etapas da pesquisa, inclusive na 
divulgação dos resultados, que os participantes terão direito ao ressarcimento de eventuais despesas e 
indenização diante de eventuais danos produzidos pela pesquisa. O telefone de contato do Comitê de Ética 
em Pesquisa da UFSC é 3721-9206, e e-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br, sito à Rua Desembargador 
Vitor Lima, nº 222, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88.040-400. Caso seja necessário contato.  
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CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 
 

Eu,_______________________________________________________, portador(a) do 
RG/CPF____________________ concordo em participar desta pesquisa, bem como com a utilização dos 
dados coletados, desde que seja mantido o sigilo de minha identificação, conforme normas do Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos. A minha participação é voluntária podendo ser suspensa a 
qualquer momento. Pelo presente consentimento, declaro que fui esclarecido(a) sobre a pesquisa a ser 
realizada, de forma detalhada, livre de qualquer constrangimento e obrigação, e que recebi uma via deste 
termo, assinada pelos pesquisadores. 
Florianópolis, ___ de _______________de 2019. 

 
______________________________________________________ 

Assinatura do participante 
 

_______________________________ _____________________________________ 
 
 

  

 

Emanuely da Silva  
Pesquisadora Participante 

(48)91909480 
emanuely.silva@gmail.com  

Filipe Modolo 
Pesquisador Principal 

(48)37219473 
filipe.modolo@ufsc.br 
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ANEXO A – TCLE do Biobanco do Laboratório de Patologia Bucal da UFSC 
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