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Introdução 

O carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço (CCECP) é o sexto câncer de maior incidência em humanos 

em todo o mundo, sendo responsável por altas taxas de morbimortalidade. Quando são diagnosticados, cerca de dois 

terços dos pacientes já apresentam achados clínicos relativos a metástases regionais, que é a condição maior de 

morbidade e óbitos em pacientes com CCECP.[1-3] 

Durante os primeiros estágios de progressão tumoral, surgem características essenciais para a sobrevivência e 

disseminação das células malignas como resistência à hipóxia, desregulação da polaridade, perda da adesão célula-

célula e célula-matriz, capacidade de rearranjar a matriz extracelular(MEC). Há também modificações em órgãos 

distantes que resultam na liberação de mediadores que contribuem para a formação de um microambiente adequado 

para a atração, crescimento e sobrevivência de células metastáticas, denominado nicho pré-metastático. Essas 

modificações são possíveis graças a alterações genéticas típicas da progressão tumoral.  O gene S100A4 se expressa 

como uma proteína pleiotrópica de funções intra- e extracelulares, em que distúrbios moleculares estão envolvidos na 

patogênese e no desenvolvimento de metástases em diversos cânceres pela modulação da atividade e expressão de 

genes metastáticos.A anexinaA2 (ANXA2) é uma proteína de membrana que atua na organização de citoesqueleto e 

membrana durante a proliferação e migração celular, degradação de MEC, regulação da homeostase, fenômenos 

inflamatórios, etc. No câncer, ela facilita a disseminação das células e também a angioneogênese. A metaloproteinase9 

(MMP9) é uma colagenaseque digere fibras do tipo IV, V e VII  e componentes não fibrosos da matriz, logo tem 

importante significado angiogênico ao promover a liberação do fator de crescimento endotelial (VEGF), e a ativação da 

plasmina. A endoglina (CD105) é uma glicoproteína de membrana que compõe o complexo receptor do fator de 

crescimento transformante (TGF)-β, desenvolvendo papel fundamental na angiogênese e desenvolvimento vascular na 

doença maligna.[4-9] 

O presente estudo objetiva elucidar as possíveis relações entre a expressão de S100A4, de ANXA2 de MMP9, e a 

quantificação da angiogênese tumoral nas metástases de CCECP. 

Materiais e Métodos  

Para desenvolver o trabalho utilizou-se tecidos emblocados de linfonodos e lesões primárias cirurgicamente retiradas de 

pacientes diagnosticados com CCECP por análises morfológicas. Os registros de saúde desses pacientes foram 

recuperados e dados sociodemográficos e clínicos foram obtidos em centros de referência em tratamento e diagnóstico 

oncológico na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Cada indivíduo com CCECP metastático tinha uma 

amostra do tumor primário e pelo menos duas de linfonodos cervicais: linfonodo metastático (mLN) e linfonodo com 

linfadenite não metastático (nmLN). Indivíduos sem doença metastática tiveram suas lesões primárias analisadas, bem 

como seus linfonodos não metastáticos com linfadenite (cLN). Os pacientes foram divididos entre a presença (n=26) ou 

ausência (n=26) de metástases, e pareadas de acordo com idade, tabagismo e tamanho e sítio anatômico do tumor.Os 

tumores foram classificados de acordo com a classificação TNM e os sítios anatômicos foram cavidade oral (n=17, 

32.75%), orofaringe (n=16, 30.8%), hipofaringe (n=6, 11.5%) e laringe (n=13, 25%). O estado de metilação do gene 

S100A4 foi avaliado por meio da técnica de MS-PCR, utilizando mucosa oral normal como grupo controle (n=31), para 

a análise de CCECP primário (n=52) e linfonodos (n=78). Reações de imunohistoquímicaforam realizadas pelo método 

estreptavidina-biotina peroxidase, onde os anticorpos primários utilizados foram: S100A4 (diluição, 1:300)anexina A2 

(clonal:  C-10; diluição, 1:100), metaloproteinase 9 (clone:2C3; diluição, 1:300), e endoglina (clone:SN6h ; diluição, 

1:50), e os controles positivos foram aplicados de acordo com as instruções de fábrica. Controles negativos foram 

empregados pela troca dos anticorpos primários pelo controle negativo universal (DakoCytomation, Denmark).A 

contagem de expressão imunohistoquímica para o S100A4, anexina A2,metaloproteinase9 e endoglina foi realizada em 

20 campos das áreas do fronte de invasão das lesões primárias de CCECP e amostras de linfonodo.Para as análises 

estatísticas, todos os dados sociodemográficos, clínico-patológicos e moleculares foram transferidos para software 

SPSS
®
 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) e submetidos a testes estatísticos como Mann-Whitney, Kruskal-Waillis, T 

de Student e Oneway ANOVA, e regressão logística binária para modelos multivariados. Para todas as análises 

estatísticas, a significância entre as variáveis foi considerada com p<0.05. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética da 

Unimontes/CEP-1849/2010. 
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Resultados 

Em comparação com a mucosa normal(controle), as amostras de CCECP metastático e não metastático e de 

linfonodos não demonstraram diferença significante no estado de metilação da S100A4 (p>0.05).Não houve associação 

significativa entre o status de metilação da S100A4 e a doença metastática ou com outra variável clínico-patológica. A 

figura 1 mostra os resultados da imunodetecção de S100A4 nos tecidos de CCECP metastático e em linfonodos, 

demonstrando expressão no citoplasma de células de carcinoma invasor, do estroma residente e em células 

inflamatórias localizadas em áreas peritumorais. Nas amostras de nmLN e mLN, os linfócitos exibiram baixa expressão 

de S100A4. A imunodetecção de ANXA2 foi especialmente notada em células de carcinoma primário e metastático. 

Nas amostras de mLN, as células metastáticas apresentaram um padrão de marcação predominantemente 

citoplasmático. Células endoteliais e imunes localizadas nos espaço perivascular e nos centro germinativos linfonodais 

mostraram marcação para ANXA2. A expressão citoplasmática de MMP9 foi encontrada em células de carcinoma 

invasor e menor marcação no parênquima de mLN. As amostras de cLN e nmLN tiveram escassa expressão 

citoplasmática de MMP9 nos linfócitos e células perivasculares. A endoglina mostrou imunodetecção em células 

endoteliais e estruturas vasculares em áreas de estroma peritumoral de CCECP e focos metastáticos de mLN.De acordo 

com os resultados obtidos, as amostras de cLN mostram maior expressão de S100A4 e endoglina do que no CCECP não 

metastático (p=0.08 e p=0.024, respectivamente). As amostras de CCECP exibem maior imunodetecção de ANXA2 

quando comparadas a nmLN e nLN (p=0.001 e p<0.001, respectivamente). A expressão de ANXA2 foi 

significativamente maior em mLN do que em nmLN (p=0.002 e p=0.021, respectivamente) [Tabela1].A associação 

entre a expressão de proteínas e os aspectos clínico-patológicos evidenciam que maior expressão de S100A4 e 

endoglina aparecem em CCECP com doença metastática (p=0.036 e p<0.001, respectivamente). As expressões de 

ANXA2 e MMP9 não resultaram em diferença significativa entre as amostras de CCECP metastático e não metastático 

(p>0.05) ou associação com outros fatores clínico-patológicos. 

 

Discussão 

A metilação do DNA é uma alteração epigenética resultante da ação de enzimas que adicionam um grupo metil à 

citosina próxima da guanina na sequência linear de basesCpG. Estudos anteriores demonstram que a expressão de 

S100A4 parece ser regulada pela metilação de CpG distribuídas ao longo do gene. A hipermetilação de S100A4 está 

associada com a repressão da transcrição de genes, enquanto a falta da metilação pode ativar certos genes que 

determinam o aparecimento de fenótipos metastáticos em células do tumor maligno.Sabe-se que ela atuasobrecertos 

gene relacionados com a manutenção da adesão celular como a caderina-E, aumento da motilidade através do complexo 

miosina II e degradação da matriz extracelular pela metaloproetinases (MMPs) e seus inibidores. A S100A4 também 

estimula a angiogênese, principalmente em condições de hipóxia, interagindo com ANXA2 e ativador do 

plasminogênio tecidual (tPA) para formação de plasmina, uma protease que ativa MMPs, degrada a MEC, estimula a 

angiogênese. A endoglina, por sua vez, é associada a fenômenos de migração e proliferação das células endoteliais peri- 

e intratumorais de vasos ainda imaturos através do estímulo da via TGFβ/ALK-1/Smad5 e da inibição da TGFβ/ALK-

5/Smad2-3.A redução na expressão dessas proteínas pode criar um ambiente não propício ao desenvolvimento de 

metástases em linfonodos cervicais. Expressões de ANXA2, MMP9 e endoglina podem induzir células do estroma 

linfonodal, do sistema imune, da lesão primária e, principalmente, das metástases resultando na instalação da 

disseminação cervical do CCECP[10-14].  

 

Conclusões 

Enfim, conclui-se que a maior expressão da endoglina e do S100A4, mas não o estado de metilação deste, associa-se a 

doença metastática cervical nos carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço. da expressão tecidual de S100A4, 

ANXA2, MMP9 e endoglina em amostras de CCECP e Linfonodos  
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Tabela 1: Análise da expressão tecidual de S100A4, ANXA2, MMP9 e endoglina em amostras de CCECP e Linfonodos 
Amostras Expressão imunohistoquímica 

 S100A4 P ANXA2 P MMP9 P Endoglina P 

CCECP metastático (n=26) 46.82 (+- 20.7) 0.036
* 84.32 (+-9.81) 0.323 36.18 (+-30.06) 0.989 16.93 (+-6.24) <0.001

* 

CCECPnão metastático(n=26) 35.98 (+- 16.09)  82.44 (+-21.15)  36.30 (+-33.05)  5.46 (+-3.24)  

CCECP metastático (n=26) 46.82 (+- 20.7) 0.169 84.32 (+-9.81) <0.001
**

 36.18 (+-30.06) 0.129 16.93 (+-6.24) 0.075 

mLN (n=26) 57.27 (+-18.38)  79.12 (+- 9.58)  11.77 (+-23.44)  12.85 (+-9.60)  

CCECP metastático (n=26) 46.82 (+- 20.7) 0.229 84.32 (+-9.81) 0.001
**

 36.18 (+-30.06) 0.002
** 16.93 (+-6.24) 0.021

*
 

nmLN (n=26) 52.70 (+- 14.17)  73.53 (+-11.15)  13.34 (+-18.02)  11.79 (+-9.06)  

CCECPnão metastático(n=26) 35.98 (+- 16.09) 0.008
* 82.44 (+-21.15) 0.058 36.30 (+-33.05) 0.105 5.46 (+-3.24) 0.024

*
 

cLN (n=26) 51.28 (+-22.99)  71.92 (+-17.86)  22.74 (+-25.69)  10.49 (+-10.52)  

mLn (n=26) 44.77 (+-21.22) 0.126 79.12 (+- 9.58) 0.026
**

 20.58 (+-26.85) 0.778 12.85 (+-9.60) 0.681 

nmLN (n=26) 52.70 (+- 14.17)  73.53 (+-11.15)  13.34 (+-18.02)  11.79 (+-9.06)  

mLN (n=26) 44.77 (+-21.22) 0.294 79.12 (+- 9.58) 0.094 20.58 (+-26.85) 0.303 12.85 (+-9.60) 0.400 

cLN (n=26) 51.28 (+-22.99)  71.92 (+-17.86)  22.74 (+-25.69)  10.49 (+-10.52)  

nmLN (n=26) 52.70 (+-  

14.17) 

0.790 73.53 (+-11.15) 0.949 13.34 (+-18.02) 0.159 11.79 (+-9.06) 0.635 

cLN (n=26) 51.28 (+-22.99)  71.92 (+-17.86)  22.74 (+-25.69)  10.49 (+-10.52)  

*valores com significância estatísticas segundo os testes de Mann-Whitney(*) e T de Student 

Figura1: Aspectos morfológicos das amostras de CCECP e Linfonodos (a-d: coloração HE com magnificação de 400x), 

expressão imunohistoquímica de S100A4(e-h), ANXA2 (i-l), MMP(m-p) e endoglina(q-t) 

 

 


