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RESUMO 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a imunoexpressão do complexo 

APC, GSK-3β, Axina e β-Catenina, componentes da via WNT, durante a 

carcinogênese bucal quimicamente induzida pela 4-nitroquinolina 1-óxido em ratos. 

Material e métodos: Ratos Wistar machos foram distribuídos em três grupos de 10 

animais cada e tratados com 50 ppm de 4NQO administrada na água oferecida no 

bebedouro aos animais, durante um período de 4, 12 e 20 semanas. Paralelamente, 

foram utilizados 10 animais controle para os respectivos períodos de tratamento. 

Foram feitas análises macroscópica, histopatológica e imunoistoquímica da língua 

desses animais. Resultados: O grupo exposto a 4NQO por 4 semanas não 

apresentou nenhuma alteração macroscópica ou histopatológica quando comparado 

ao grupo controle. Os animais expostos por 12 e 20 semanas apresentaram 

leucoplasia, lesões ulceradas e exofíticas, bem como, hiperplasia e hiperqueratose 

com displasia de grau leve a moderado e carcinoma de células escamosas de tipo 

bem diferenciado, respectivamente. A expressão das proteínas APC e Axina 

apresentou padrão moderado no grupo controle. Os grupos experimentais 

demonstraram uma diminuição em sua expressão quando comparadas ao grupo 

controle. GSK-3β, apresentou resultados similares em todos os grupos. Os grupos 

controle e 4 semanas apresentaram imunopositividade moderada para a β-Catenina. 

Após 12 e 20 semanas de exposição a 4NQO, a expressão foi considerada 

altamente positiva, praticamente em todas as camadas do epitélio. Conclusão: A 

diminuição da imunopositividade das proteínas APC e Axina aliado ao aumento da 

imunoexpressão de β-Catenina estão associados ao risco e a progressão do câncer 

bucal.  

Palavras chave: Carcinoma oral, 4-nitroquinolina 1-óxido, Imunoistoquímica, Wnt/β-

catenina, Rato. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

1.1 Considerações Gerais 

Os carcinomas de cabeça e pescoço (CCP) estão associados a uma 

proporção substancial de morbidade e mortalidade. Os sítios anatômicos do trato 

aéreo digestivo superior acometidos compreendem a cavidade oral (mucosa bucal, 

gengivas, palato duro, língua, soalho da boca); faringe, que inclui orofaringe 

(tonsilas, palato mole e base da língua), nasofaringe, hipofaringe; fossa nasal e 

seios paranasais; laringe (glótica e supraglótica) e glândulas. Os CCP compreendem 

mais de 90% dos casos, sendo o carcinoma de cavidade oral o mais freqüente 

(Ferreira & Rocha, 2004). 

Mundialmente, os cânceres de cabeça e pescoço correspondem a 10% dos 

tumores malignos, e aproximadamente 40% ocorrem na cavidade oral (Thuler & 

Rebelo, 1999). O câncer de boca apresenta uma distribuição geográfica variável nas 

diferentes regiões do mundo. Em alguns países da Ásia, por exemplo, apresenta-se 

como a neoplasia mais comum, estando altamente relacionado aos hábitos culturais 

locais, como mascar o bétel (planta originária da Índia) ou tabaco (Blot et al., 1996). 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil apresenta uma alta 

incidência, sendo estimados para o ano de 2012, 9.990 novos casos de câncer entre 

os homens e 4.180 entre as mulheres, ocupando dessa forma a quinta e a sétima 

posição entre as neoplasias mais freqüentes, respectivamente (Inca, 2012). De 

todos os estados brasileiros, São Paulo foi o que apresentou a maior estimativa, com 

8.340 novos casos (Inca, 2012).  Apesar dos avanços na terapêutica, as neoplasias 
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da cavidade oral apresentam alta taxa de mortalidade, devido ao estádio clínico 

avançado no momento do diagnóstico e conseqüentes tratamentos agressivos.  

A distribuição dos fatores de risco varia consideravelmente nas diferentes 

populações. Os principais agentes etiológicos envolvidos no câncer da cavidade 

bucal estão relacionados ao consumo do álcool e do tabaco. Nos indivíduos que 

consomem tais agentes químicos, o risco relativo para essa neoplasia é 20 vezes 

maior do que os não-fumantes e os que não consomem bebidas alcoólicas (Ogden 

& Macluskey, 2000; Hahn et al., 2002; Mashberg et al., 1993).  

Outros co-fatores podem contribuir para a carcinogênese bucal tais como a 

poluição ambiental e ocupacional (asbesto e níquel) associadas a indústrias como a 

metalurgia e a petroquímica, a má higiene bucal, irritação mecânica crônica (ação de 

bordas cortantes sobre a mucosa bucal e o uso de próteses mal adaptadas), 

radiações (luz solar no caso de câncer labial) e suscetibilidade genética podem, 

também, ocasionar alterações epiteliais que tornam a mucosa bucal mais vulnerável 

aos agentes carcinogênicos (McIntyre & Oliver, 1999; Choi  et al.,2008). Vale 

ressaltar que alguns estudos epidemiológicos relatam que o consumo de frutas e 

vegetais ricos em vitaminas A, C e B estão inversamente relacionados ao risco de 

câncer oral (Franco et al.,1989). 

Morfologicamente, o carcinoma espinocelular compreende 90% dos casos de 

cânceres de boca (Massano et al., 2006; Baykul et al., 2010), sendo os locais mais 

acometidos a língua, o lábio inferior e o soalho bucal (Silverman 2001; Kademani  et 

al. 2005). Clinicamente, o carcinoma espinocelular apresenta, nas fases iniciais, um 

aspecto variado, assemelhando-se a leucoplasia, eritroplasia ou eritroleucoplasia. 

(Neville et al., 2002). Com a evolução da doença, o carcinoma espinocelular pode 
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tornar-se uma lesão endofítica ou exofítica, dependendo do seu padrão de 

crescimento, ambas possuindo um caráter infiltrativo que resulta em uma lesão mal 

delimitada, endurecida e de superfície granulomatosa (Tommasi, 1989). A evolução 

desta neoplasia é precedida por fases pré-malignas, microscopicamente 

caracterizadas pelas displasias que variam de leve à grave. Estudos evidenciaram 

que a displasia epitelial é um possível marcador biológico para malignidade, uma vez 

que o risco atribuído às displasias moderadas é maior quando comparado à 

displasia leve ou hiperplasia (Sudbo et al., 2003).  

Contudo, apenas uma análise morfológica dessas lesões não é suficiente 

para predizer, com segurança, quais lesões irão evoluir para um carcinoma oral, 

tendo em vista uma variabilidade inter e intra-examinador (Pindborg et al., 1985; 

Karabulut et al. 1995). Sendo assim, há uma crescente busca por biomarcadores 

moleculares que possam estar envolvidos no desenvolvimento dos tumores da 

cavidade oral (Scully & Burkhardt, 1993; Sidransky, 2002). Desta forma, para um 

melhor entendimento dos mecanismos que envolvem a carcinogênese, alguns 

grupos de pesquisa investem em modelos experimentais sendo estas uma 

alternativa promissora para o entendimento da doença em todas as fases do 

processo (Li et al., 1999; Nishimura, 1999; Okazaki et al., 2002; Chen et al., 2003; 

Schwartz et al., 2004; Ribeiro et al., 2004 a, b; Vered et al., 2005). 

 

1.2 Carcinogênese bucal experimental  

A carcinogênese é um processo de etapas sucessivas que incluem iniciação, 

promoção e progressão que, por sua vez, acabam por conduzir o epitélio normal a 
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um estado tumoral. Cada evento confere características específicas, tais como 

proliferação celular autônoma, angiogênese sustentada, desestabilização genômica 

e metástase. O resultado desses eventos genéticos é, provavelmente, responsável 

pelo fenótipo neoplásico (Rodrigues & Camargo, 1999).  

A iniciação, que tem caráter irreversível, é induzida por eventos mutacionais 

decorrentes da exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos. A promoção é 

um processo mais lento, reversível e que está associada à expansão clonal e a 

perpetuação da mutação ocorrida nas células iniciadas; e a progressão é 

morfologicamente caracterizada por anaplasia, aneuploidia somática e por um 

descontrole dos mecanismos de proliferação do ciclo celular e apoptose 

desencadeando um crescimento autônomo. Quando as células adquirem 

capacidade de clivar os componentes da matriz extracelular, deslocar de seu sítio 

primário e metastatizar, cujas alterações podem ser evidenciadas clinicamente, 

estamos diante da etapa de manifestação clinica da doença (Pitot, 1989). 

Considerando que ensaios de carcinogênese química geralmente requerem 

longo tempo de experimentação, pesquisadores investem na padronização de testes 

de curta e média duração, utilizando como parâmetros lesões no DNA e lesões pré-

neoplásicas. Esses parâmetros, designados como biomarcadores, ocorrem nos 

primeiros estágios da carcinogênese (Lippman et al., 1990; Nauta et al., 1996), ou 

seja, precedem o aparecimento clínico do tumor, sendo assim, importantes 

indicadores para a detecção precoce e prognóstico da neoplasia (Bird, 1987).  

Neste sentido, vários grupos de pesquisa em nosso país têm se empenhado 

na padronização, implantação e associação de testes de curta e média duração para 

a detecção de agentes carcinogênicos e quimioprotetores cujo objetivo é o estudo 
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dos mecanismos envolvidos no processo (Salvadori et al., 1998; Bazo et al., 2002; 

Rodrigues et al., 2002; Barbisan et al., 2003). 

Os modelos experimentais de carcinogênese bucal tiveram início em 1954 

com as investigações de John Salley que demonstrou que os carcinomas 

espinocelulares poderiam ser produzidos na mucosa bucal de hamsters por meio de 

aplicações tópicas de carcinógenos químicos. Os tumores desenvolvidos variavam 

de papilomas a carcinomas espinocelulares com metástases para linfonodos. 

Posteriormente, em 1957, Salley utilizou a mesma metodologia para estudar a 

evolução da carcinogênese, verificando que há pelo menos três estágios que 

precedem a indução neoplásica: inflamação, degeneração e hiperplasia. Em 1961, 

buscando contribuir à padronização dessa metodologia, Morris observou que 

animais com 3, 6 e 9 meses de idade não apresentavam diferenças no período de 

latência para o desenvolvimento de tumores. 

Atualmente, várias substâncias são utilizadas nos modelos experimentais de 

carcinogênese bucal induzida quimicamente; entre elas o DMBA 

(dimetilbenzantraceno), hidrocarboneto aromático policíclico com potencial 

carcinogênico bem estabelecido (Chen et al., 2003), o benzo[a]pireno, que é um dos 

componentes do cigarro (Schwartz et al., 2004) e a 4-nitroquinolina 1-óxido.  

 

1.3 4-Nitroquinolina 1-óxido (4NQO) 

A 4-nitroquinolina 1-óxido (4NQO) é um agente alquilante utilizado em 

modelos de carcinogênese experimental na mucosa bucal em ratos (Nishimura, 

1999; Okazaki et al., 2002; Vered et al., 2005; Ribeiro et al., 2004 a,b; 2005; 2007; 
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Ribeiro et al., 2009; Fracalossi et al., 2010a; Fracalossi et al., 2010b), que é o 

sistema-teste adotado pela maioria dos pesquisadores por apresentar lesões pré-

neoplásicas e neoplásicas muito semelhantes àquelas da cavidade bucal de seres 

humanos (Nauta et al., 1996; Dayan et al., 1997). Sabe-se que a 4NQO também é 

capaz de induzir xerostomia, desorganização nucleolar (Rich & Reade, 1996; Kaplan 

et al., 2001), cistos odontogênicos (Miura et al., 1998) e mutagenicidade em ratos 

(Crane et al., 1989). 

Os agentes alquilantes são compostos eletrofílicos com afinidade pelos 

centros nucleofílicos de macromoléculas orgânicas. O mecanismo de ação destes 

compostos no DNA é baseado na indução de ligações covalentes nos seus centros 

nucleofílicos gerando adutos alquilados nas bases do DNA. Alem disso, acredita-se 

que os efeitos carcinogênicos da 4NQO sejam decorrentes da redução enzimática 

de seu grupo nitro presente em um dos seus anéis aromáticos, seguido da formação 

de um composto intermediário conhecido como 4-hidroxiaminoquinolona-N-óxido 

(4HAQO) (Mirzayans et al., 1999; Stanley et al., 1992). 

Estudos in vitro têm demonstrado que a 4HAQO induz estresse oxidativo 

intracelular com a geração de espécies reativas de oxigênio, tais como os radicais 

superóxido e peróxido de hidrogênio, os quais se presumem ser os responsáveis 

pela formação de adutos no DNA (Nunoshiba & Demple, 1993; Ide et al., 2001; 

Kanojia & Vaidya, 2006). Somado a isso, tem-se postulado que a 4HAQO pode 

também ser metabolizada e acetilada pela seril-tRNA-sintetase e formar um 

complexo chamado complexo seril-AMPenzima, capaz de introduzir grupos 

quinolonas, potencializando danos ao material genético (Mirzayans et al., 1999; 

Kanojia & Vaidya, 2006).  
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Sabe-se atualmente que o 4HAQO reage preferencialmente aos resíduos de 

guanina do DNA promovendo a substituição desta por uma pirimidina, a partir de um 

padrão semelhante ao observado pela radiação UV e por alguns compostos 

presentes no tabaco (Kanojia & Vaidya, 2006). 

 

1.4 Via de Sinalização da família Wnt  

A via de sinalização Wnt é representada por uma família de glicoproteínas 

ricas em cisteína, altamente conservadas durante o processo evolutivo. Essa família 

de proteínas desenvolve um papel fundamental na embriogênese, na regulação, 

proliferação e diferenciação celular, sendo considerada fator chave no 

desenvolvimento de várias neoplasias (Akiyama, 2000; Seidensticker & Behrens, 

2000; Yamaguchi, 2001). Esta via está também envolvida no sistema de formação 

de células-tronco e na indução da transição epitelial-mesênquimal (Brabletz et al., 

2005; Paul et al., 2008). 

A ativação da via Wnt ocorre geralmente por mutações nas proteínas que 

fazem parte da via de sinalização. Tal mecanismo leva ao aumento da transcrição de 

genes importantes envolvidos no crescimento, proliferação, diferenciação, apoptose, 

estabilidade genética, migração e angiogênese (Macheda et al., 2008).  

Existem três vias de sinalização associadas com a interação de receptores 

Wnt. A primeira, chamada de via canônica, envolve a β-catenina como molécula alvo 

e é responsável pela sua regulação. As outras duas vias são não-canônicas 

representadas pela via WntCa2+ e a via de polaridade celular planar (Gavert et al., 

2007; Paul et al., 2008). A via Wnt regula a capacidade de acúmulo da β-catenina no 
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núcleo e de sua ligação aos componentes do DNA-binding T-cell factor/lymphoid 

enhancer factor, da família Tcf/Lef (Paul et al., 2008). Este complexo converte os 

repressores transcricionais da família Tcf/Lef (Tcf, Lef, Tcf3 e Tcf4) para ativadores 

de genes alvo, como c-Myc e ciclina D1.  

A via canônica inclui um complexo multiprotéico que engloba polipose 

adenomatosa coli (APC), glicogênio sintase quinase 3β (GSK3-β) e axina que 

fosforilam os resíduos serina e treonina na região N terminal da β-catenina. Desta 

forma, na ausência de ligantes Wnt, a β-catenina é levada a ubiquitinação sendo 

posteriormente degradada pelo proteassoma, mantendo assim baixos níveis 

intracelulares. Na presença de ligantes do Wnt, através de receptor Frizzled (FZD) e 

receptores de lipoproteína de baixa densidade relacionado às proteínas 5 e 6 

(LRP5/6), o complexo inativa GSK3-β e causa sua dissociação da Axina, prevenindo 

a degradação da β-catenina (He et al., 2004). Assim, a β-catenina se acumula no 

citoplasma e é translocada para o núcleo onde se liga ao fator de células T (TCF) e a 

fatores de transcrição da família da proteína potenciadora de ligação linfóide 

(lymphoid enhancer-binding protein – LEF), ativando a transcrição de genes alvo 

como c-myc, ciclina D1, VEGF, entre outros; relacionados ao crescimento, migração, 

diferenciação, angiogênese e apoptose (Figura 1) (Logan & Nusse, 2004). Na 

segunda via, a sinalização é realizada por meio de receptor FZD, independente de 

LPR5/6. Esta via promove mudanças no citoesqueleto e ativação de pequenas 

GTPases Rho e Rac (Habas et al., 2005).  

Dentre as glicoproteínas da via Wnt, a Wnt1 parece ter importante papel nas 

áreas de infiltração e diferenciação, mostrando imunoexpressão aumentada no 

fronte de invasão de carcinomas da região da cabeça e pescoço (Lo Muzio, 2002). 
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Recentemente, nosso grupo de pesquisa investigou a imunoexpressão de Wnt1, 

Frizzled-1, Wnt5, Frizzled-5 e β-catenina no modelo de carcinogênese bucal 

induzida pela 4NQO (Fracalossi et al., 2010a). Nossos resultados demonstraram alta 

imunopositividade de Wnt1 na camada basal de displasias e de carcinomas 

espinocelulares. Os achados sugeriram portanto um importante papel da Wnt1 na 

conversão e transformação maligna de células da mucosa bucal murina. A partir daí, 

inúmeras perguntas vêm sendo levantadas no que diz respeito à expressão dos 

demais componentes dessa família no modelo de carcinogênese bucal induzido pela 

4NQO.  
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Figura 1 – Via canônica Wnt/β-catenina (a). Na ausência de sinalização Wnt, β-

catenina é recrutada ao complexo de destruição formado por APC (adenomatous 

polyposis coli) e Axina. A β-catenina é fosforilada em sua região N-terminal pela 

quinase CK1α (casein kinase 1α) e GSK3-β (glycongen synthase kinase 3β), sendo 

ubiquitinada por β-TrCP (β-transducin repeat-containing protein e E3 ubiquitin 

ligase) e degradada pelo proteassomo. (b) Na presença de sinalização Wnt, LRP5/6 

(LDL-related receptor protein 5/6) são fosforilados por CK1γ e GSK3-β, moléculas 

de DVL (Dishevelled) são recrutadas na membrana citoplasmática para interagir 

com os receptores FZD (Frizzled). A interação de Axina com LRP5/6 e DVL 

fosforilados levam a inativação do complexo de destruição e subsequentemente a 

estabilização de β-catenina. Com seu acúmulo, β-catenina migra para o núcleo 

formando um complexo ativo com os fatores de transcrição LEF e TCF, deslocando 

Grouchos e interagindo com co-ativadores como BCL-9 (B-cell lymphoma 9), 

Pygopus (Pygo) e CBP (CREB binding protein). 

CYCD1, cyclin D1; DKK, Dickkopf; SRFP, secreted Frizzled-related protein; P, 

fosforilação; Ub, Ubiquitinação; WIF, Wnt inhibitory factor 1. (Fonte: Klaus e 

Birchmeier, 2008) 
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2. OBJETIVOS 

A proposta do presente estudo foi avaliar a expressão de componentes da via 

WNT na carcinogênese murina. Para tanto, foram avaliados os seguintes 

parâmetros: 

• alterações morfológicas (macroscópicas e histopatológicas) na mucosa 

bucal; 

• expressão das proteínas APC; GSK3-β; Axina; β-catenina; 

• possíveis relações entre os parâmetros acima. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Animais 

Foram utilizados ratos Wistar machos, com 8 semanas de idade e 

aproximadamente 250g, provenientes do Centro de Bioterismo de Desenvolvimento 

de Modelos Experimentais (CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). Os animais foram colocados em gaiolas de polipropileno, forradas com 

maravalha branca de pinho autoclavada, que foi trocada três vezes por semana. 

Durante todo o período experimental, os animais permaneceram no biotério do 

Departamento de Biociências da UNIFESP, Campus Baixada Santista, sob 

condições controladas de temperatura (22 ± 2oC), umidade relativa (55 ± 10%), ciclo 

claro/escuro de 12 horas e exaustão; recebendo água e ração sem restrição. Todos 

os procedimentos adotados nesse estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa desta Universidade, sob o número 0669/2010 (Anexo 1). 

 

3.2 Delineamento experimental 

Os animais foram distribuídos em dois grupos: controle e experimental; e 

cada um destes, subdivididos em 3 subgrupos (n=10) com diferentes tempos de 

sacrifício: a – 4 semanas; b – 12 semanas; c – 20 semanas, conforme descrito a 

seguir: 

• Grupo 1 a, b, c – controle negativo que recebeu apenas água e ração; 

• Grupo 2 a, b, c – 50 ppm de 4NQO (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) 

na água de beber e ração ad libitum; 
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Estes períodos foram estabelecidos de acordo com a literatura para a 

avaliação de eventos iniciais, lesões pré-neoplásicas e carcinomas espinocelulares 

instalados, respectivamente (Nishimura, 1999; Ribeiro et al., 2004b). O consumo 

hídrico e de ração foram aferidos a cada 2-3 dias e os pesos corpóreos, 

semanalmente.  

 

3.3 Análise macroscópica 

Completado os períodos experimentais estabelecidos, os animais foram 

sacrificados por excesso de solução anestésica (pentobarbital sódico, 1mL/Kg peso). 

A partir daí, realizou-se a análise macroscópica das lesões bucais, considerando sua 

forma e cor, a saber: mancha branca; mancha vermelha; formação exofítica e 

ulceração. Em seguida, a língua dos animais foi dissecada, cortadas 

longitudinalmente e fixadas em formalina tamponada à 10% por, 24 horas, para 

posterior processamento histológico. Lâminas com cortes semi-seriados de 5µm de 

espessura foram coradas com H.E. (hematoxilina e eosina). 

 

3.4 Análise histopatológica 

A descrição morfológica das lesões foi feita segundo o protocolo de Ribeiro et 

al. (2007): mucosa normal; hiperplasia e hiperqueratose sem displasia epitelial; 

hiperplasia e hiperqueratose com displasia epitelial; carcinoma microinvasivo (com 

destruição da membrana basal do epitélio, limitada à lâmina própria) e carcinoma 

invasivo. 
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O diagnóstico da mucosa bucal com displasia epitelial seguiu os critérios 

estabelecidos pela OMS (Organização Mundial de Saúde), ou seja: perda da 

polaridade das células basais; presença de mais de uma camada de células com 

aspecto basalóide; aumento do índice núcleo-citoplasma; aumento do número de 

figuras de mitose; pleomorfismo celular; hipercromatismo nuclear; nucléolos 

evidentes; perda ou diminuição da coesão celular; disqueratose; cristas epiteliais 

irregulares; estratificação epitelial irregular; mitoses na porção superficial do epitélio 

e mitoses atípicas. 

 

3.5 Análise imunoistoquímica 

Para a avaliação dos componentes da via Wnt foram utilizados marcadores 

imunoistoquímicos das proteínas dos genes APC; GSK-3β; Axina e β-catenina. 

Desse modo, secções de 3µm de espessura foram aderidas em lâminas 

tratadas com 3 aminopropiltrietoxisilano (Sigma, Co.- USA) e deixadas em estufa a 

56 ºC por 12 horas. A desparafinização foi realizada em 2 banhos de xilol e posterior 

desidratação em 2 banhos de etanol absoluto, 1 banho de etanol 80%, 1 banho de 

etanol 70% e lavadas em água corrente. 

A recuperação antigênica foi realizada com o uso de steamer (Arno, São 

Paulo, SP), em tampão citrato pH 6,0 por 40 minutos, a 90oC deixando-se esfriar à 

temperatura ambiente. Após lavagem em água corrente, realizou-se o bloqueio da 

peroxidase endógena pela amplificação de água oxigenada à 10%, 4 vezes por 5 

minutos cada, lavando-se em seguida em água corrente. 
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Após este período, foram utilizados anticorpos primários policlonais para 

GSK3-β (1:100) (H-76), APC (1:200) (C-20) e Axina (1:100) (H-98) (Santa Cruz 

Biotechnology, USA); anticorpo primário monoclonal para β-catenina (1:200) (E-5) 

(Santa Cruz Biotechnology, USA). Todos os anticorpos primários foram incubados 

em solução de BSA à 1% (albumina bovina sérica) em tampão PBS, pH 7,4 

(phosphate buffer solution) em câmara úmida à 4ºC por 24 horas.  

Após 3 lavagens em tampão PBS, efetuou-se a incubação com o anticorpo 

secundário biotinilado do Kit DAKO LSAB-HRP (Dako Corporation, EUA) por 30 

minutos em câmara úmida, a temperatura ambiente; 3 lavagens em tampão PBS, pH 

7,4 e incubação com o conjugado streptavidina biotina peroxidase do Kit DAKO 

LSAB-HRP (Dako Corporation, EUA), por 30 minutos, câmara úmida e 3 lavagens 

com tampão PBS pH 7,4. 

Para a revelação, utilizou-se o cromógeno DAB 3,3´- diaminobenzidina 

(Sigma Aldrich Co. EUA) e peróxido de hidrogênio a 1% em tampão PBS, pH 7,4 por 

5 minutos, a temperatura ambiente e lavagem extensiva em água corrente. 

Hematoxilina de Harris foi utilizada para contra coloração. A desidratação foi 

feita com 1 banho em etanol 70%, 1 banho em etanol 80%, 3 banhos em etanol 

absoluto e a diafanização em 3 banhos de xilol. Posteriormente às secções foram 

montadas com lamínula em resina Entellan (Merck – Alemanha). Para controle 

negativo foi omitido o anticorpo primário e para o positivo foram utilizados linfonodos 

normais. 
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3.6 Critérios de Avaliação 

A positividade da reação para as proteínas GSK3-β, APC, Axina e β-Catenina 

foi observada pela coloração citoplasmática, nuclear e membrana. Uma vez 

realizada a marcação, foram avaliados 10 campos por lâmina, 50 campos por 

animal, em aumentos de 400X em microscópio óptico (Leica, modelo DM 500, 

Suíça). 

 

3.7 Análise estatística 

A evolução dos pesos corpóreos, consumo hídrico e de ração dos animais ao 

longo do experimento foi avaliada pela análise de variância (ANOVA) a um critério e, 

para individualização, o teste de Tukey. Para a detecção de diferenças na 

expressividade das proteínas foi feito o teste não-paramétrico de Kruskall-Wallis e, 

para individualização, o teste de Dunn’s. O programa utilizado foi o software SPSS 

versão 1.0, em todas as análises foi adotado o valor p<0,05 para significância 

estatística. 
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4. RESULTADOS  

4.1 Controle da evolução de massa corporal 

No início do experimento, todos os animais foram pesados, sendo que a 

média de peso foi de 292±18,23g, sem diferenças estatisticamente significativas 

(p>0,05) entre todos os grupos e momentos avaliados (Tabela 1). A análise 

estatística dos dados entre os grupos evidenciou que após 4 semanas de tratamento 

houve uma redução no peso final e no ganho de peso dos animais expostos a 4NQO 

na dose de 50 ppm, quando comparado ao seu grupo controle. Na 12ª semana, 

evidenciou-se uma redução de 65% no ganho de peso do grupo que ingeriu 50 ppm 

de 4NQO, em comparação com seu respectivo grupo controle (p<0,05). A mesma 

situação ocorreu após 20 semanas de tratamento quando observou-se uma redução 

de 41% no peso corpóreo dos animais tratados (p<0,05). Tais resultados nos 

permitem inferir que o agente cancerígeno utilizado denotou sinais de toxicidade, 

interferindo no metabolismo basal dos animais. 

 

Tabela 1 – Evolução da massa corporal e ganho de peso em gramas (g) dos 

animais dos grupos controle e tratados com 4NQO. 

Dose 

(ppm) 
4 semanas 12 semanas 20 semanas 

 Peso final (g) 
Ganho de 

peso (g) 
Peso final (g) 

Ganho de 

peso (g) 
Peso final (g) 

Ganho de 

peso (g) 

0 341,56±27,4 45,16±3,12 396,31±54,59 99,91±10,57 462,3±23,46 165,9±18,57 

50 273,52±26,5* 6,66±1,04* 314,78±34,34 34,6±5,87* 377,2±60,13* 97,2±20,48* 

*p< 0.05, comparado ao grupo controle 

n= 10 animais (Média + Desvio padrão) 
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4.2 Consumo de ração e água 

O consumo de ração foi medido, em gramas, três vezes por semana, ou seja, 

o peso da ração inicial foi mensurado e após 48 horas realizou-se novamente a 

pesagem da ração residual. A partir dos valores obtidos, o peso final foi subtraído do 

peso inicial resultando na média do consumo de ração, por caixa. Os resultados 

mostraram que não houve diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre os 

grupos em todos os momentos avaliados pelo teste ANOVA a um critério (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Médias do consumo de ração por animal dos grupos controle e 

experimentais, p>0,05. 

 

O consumo hídrico foi mensurado em mililitros, três vezes por semana. O 

método consistiu em pesar os bebedouros completamente cheios com água e, após 

48 horas, pesar novamente os bebedouros com o residual. A partir dos valores 

obtidos em cada bebedouro, o peso final foi subtraído do peso inicial que resultou na 
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média do consumo hídrico, por caixa. Os resultados mostraram diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos experimentais (aqueles que 

ingeriram 50 ppm de 4NQO), uma vez comparado ao grupo controle em todos os 

momentos avaliados (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Média do consumo hídrico por animal dos grupos controle e 

experimentais. *p<0,05 quando comparado ao grupo controle. 

 

4.3 Análise macroscópica 

Na análise macroscópica, nenhuma alteração foi observada no epitélio do 

grupo controle ou do grupo tratado com 4NQO por 4 semanas. As primeiras lesões 

como leucoplasia e lesões exofíticas foram observadas no epitélio do grupo tratado 

com 4NQO por 12 semanas.  

* * * 
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No grupo tratado com 4NQO por 20 semanas, observamos no epitélio lesões 

exofíticas e superfícies ulceradas. Os resultados estão apresentados na Tabela 2 e 

Figura 4.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Análise macroscópica evidenciando as alterações no epitélio dos animais 

tratados com 4NQO: (A) – Leucoplasia (seta preta), lesões exofíticas (seta branca); (B e 

C) – Leucoplasia, lesões exofíticas e ulcerações (estrela).  

 

A B C 

* 

* 
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Tabela 2 – Ocorrência de lesões macroscópicas na língua dos ratos tratados com 4-

nitroquinolina 1-óxido. 

Grupo 
N° de 

animais 

Lesões 

Superfície 

normal 

Mancha branca 

/ exofítica 

Superfície 

ulcerada 

Controle 10 10 - - 

4 semanas 10 10 - - 

12 semanas 10 - 10 - 

20 semanas 10 - 6 4 

4NQO - 50ppm em água de beber 

 

4.3 Análise histopatológica 

Nenhuma alteração histopatológica foi observada nos animais do grupo 

controle ou depois do tratamento por 4 semanas com 4NQO. As primeiras alterações 

histopatológicas, ou seja, hiperplasia e hiperqueratose foram observadas após 12 

semanas. Neste período, displasias epiteliais leve e moderada também foram 

encontradas.  

Após 20 semanas de tratamento com 4NQO, observamos displasia de grau 

moderado a grave e também carcinoma. A maioria dos animais apresentou 

carcinoma e o grau histopatológico foi de carcinoma espinocelular bem diferenciado. 

Os resultados estão apresentados na Tabela 3 e Figura 5.  
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Figura 5 – Fotomicrografias mostrando os múltiplos passos do processo da 

carcinogênese em língua murina. (A e B) – Nenhuma alteração histopatológica (grupo 

controle e 4 semanas respectivamente); (C) – displasia epitelial (grupo 12 semanas); 

(D) – Carcinoma de células escamosas de tipo bem diferenciado (grupo 20 semanas). 

(coloração de hematoxilina – eosina – aumento de 40x) 

B 

C 

A 

D 
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Tabela 3 – Análise histopatológica das lesões encontradas na língua dos ratos 

tratados com 4-nitroquinolina 1-óxido. 

Grupo 
N° de 

animais 

Lesões 

Epitélio 

normal 

Hiperplasia 

sem displasia 

Hiperplasia 

com displasia 

Carcinoma 

Espinocelular 

Controle 10 10 - - - 

4 semanas 10 10 - - - 

12 semanas 10 - 7 3 - 

20 semanas 10 - - 3 7 

4NQO – 50 ppm em água de beber 

 

4.4 Análise imunoistoquímica  

 

O padrão de coloração da imunoistoquímica foi considerado citoplasmático 

para os seguintes marcadores investigados nesse estudo, GSK-3β, APC e Axina, e 

nuclear ou membrana para o marcador β-Catenina. 

A expressão da proteína APC foi detectada no citoplasma de todo o epitélio 

da mucosa oral. O grupo controle apresentou uma expressão moderada em várias 

camadas epiteliais (Figura 6a).  A partir da 4ª semana de tratamento com a 4NQO, 

obtivemos uma diminuição de sua imunoexpressão. Neste período de exposição ao 

carcinógeno, nenhuma alteração histopatológica foi encontrada (Figura 6b). No 

período de 12 semanas, baixa imunoexpressividade fora detectada uma vez 

comparado aos grupos controle e de 4 semanas  (Figura 6c). Após 20 semanas de 

tratamento com a 4NQO observou-se uma imunopositividade também baixa quando 

comparada ao grupo controle (Figura 6d). Os resultados morfométricos mostraram 
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que houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos expostos 

a 4NQO quando comparado ao grupo controle (Figura 10). 

Em relação ao GSK3-β, os resultados foram similares em todos os grupos, ou 

seja, uma fraca marcação foi detectada no epitélio oral. Portanto, não há diferença 

na expressividade desse marcador durante a carcinogênese bucal. Os resultados 

são demonstrados nas Figuras 7 (a-d). Não houve diferença estatisticamente 

significativa (p>0,05) neste marcador entre os grupos analisados (Figura 11). 

Na análise da imunoexpressão do anticorpo anti-Axina, verificamos que o 

grupo controle e 4 semanas, apresentou uma imunopositividade moderada. Já no 

grupo de 12 semanas, ausência de expressividade fora detectada. Da mesma forma, 

os animais expostos ao carcinógeno por 20 semanas foram considerados negativos 

(Figura 8 a-d). Os resultados mostram que houve uma diferença estatisticamente 

significativa (p<0,05) entre o grupo exposto ao carcinógeno por 4 e 20 semanas 

quando comparado ao grupo controle (Figura 12). 

A imunoexpressão de β-Catenina foi considerada positiva tanto no citoplasma 

como na membrana e no núcleo das células epiteliais da língua. Os grupos controle 

e 4 semanas (Fig. 9 a e b) apresentaram imunopositividade moderada. Após 12 e 20 

semanas de exposição a 4NQO, a expressão foi considerada altamente positiva, 

praticamente em todas as camadas do epitélio. Analisando os resultados numéricos, 

observamos uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos expostos 

por 12 e 20 semanas à 4NQO quando comparados ao grupo controle (Figura 13). 
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Figura 6 – Imunoistoquímica para o anticorpo APC. (A e B) – grupo controle e 4 semanas 

evidenciando uma moderada expressão nas camadas do epitélio, neste período alteração 

histopatológica foi encontrada (C e D) – grupo 12 e 20 semanas onde há uma evidente 

diminuição da expressão de APC. 

 

A B 

C D 
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Figura 7– Imunoistoquímica para GSK3-β (A e B) – grupo controle e 4 semanas evidenciando 

uma fraca marcação (C e D) após 12 e 20 semanas de exposição ao carcinógeno, não houve 

nenhuma mudança no padrão de expressão da proteína. 

 

A B 

C D 
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Figura 8 – Imunoistoquímica para Axina (A e B) – grupo controle e 4 semanas apresentando 

uma moderada expressão (C e D) – os grupos expostos por 12 e 20 semanas, a marcação foi 

considerada negativa. 

 

A B 

C D 
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Figura 9 – Imunoistoquímica para β-Catenina (A e B) – grupo controle e 4 semanas 

evidenciando uma expressão moderada (C e D) – grupo 12 e 20 semanas exibindo uma forte 

marcação em todas as camadas do epitélio. 
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Figura 10 – Média + desvio padrão da imunopositividade de APC. Diferença 

estatisticamente significativa em relação aos grupos 4,12 e 20 semanas quando 

comparados ao grupo controle.*p<0,05  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Média + desvio padrão da expressão de GSK3-β dos grupos 

experimentais quando comparados ao grupo controle. p>0,05  
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Figura 12 – Média + desvio padrão da expressão da proteína Axina. Diferença 

estatisticamente significativa observada no grupo exposto por 4 e 20 semanas 

quando comparados ao grupo controle. *p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Média + desvio padrão da expressão de β-catenina. Diferença 

estatisticamente significativa foram observadas nos grupos expostos por 12 e 20 

semanas quando comparados ao grupo controle. *p<0,05. 
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5. DISCUSSÃO 

A carcinogênese é um processo de múltiplas etapas em que sucessivas 

alterações genéticas levam o tecido normal a um estado neoplásico. Muitos de seus 

mecanismos ainda são obscuros; sendo assim, a busca por modelos experimentais 

para a validação de possíveis biomarcadores que possam auxiliar no entendimento 

destes mecanismos é necessária. 

Neste estudo, utilizamos o modelo de carcinogênese oral induzida pela 

4NQO, um potente cancerígeno hidrossolúvel, capaz de gerar espécies reativas de 

oxigênio e também pela ação direta do seu metabólito, a 4HAQO, no DNA. A 4NQO 

tem sido utilizada em vários trabalhos científicos, pois induz nos animais uma 

sequência de alterações macro (-) e histopatológicas semelhantes às encontradas 

na carcinogênese oral humana (Kanojia & Vaidya, 2006). 

Em nosso delineamento experimental, utilizamos a 4NQO a 50 ppm durante 

quatro, 12 e 20 semanas de acordo com o protocolo estabelecido por nosso grupo 

de pesquisa (Ribeiro et al. 2004a). Após esses períodos experimentais, pudemos 

observar, macroscopicamente, lesões leucoplásicas e exofíticas nos animais 

expostos ao cancerígeno por 12 e 20 semanas. As lesões ulceradas foram 

observadas somente nos animais expostos por 20 semanas. Alterações 

histopatológicas foram observadas somente nos animais expostos por 12 e 20 

semanas, cujos achados revelaram hiperplasia, hiperqueratose sem displasia, 

hiperqueratose com displasia, e carcinoma espinocelular de tipo bem diferenciado 

somente nos animais de 20 semanas. Nossas observações estão de acordo com os 

resultados de outros autores que utilizaram esse sistema-teste em murinos 

(Nishimura et al, 1999; Ribeiro et al, 2004a; Fracalossi et al, 2010a). 
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Neste estudo, foi proposto investigar a expressão de proteínas que compõem 

a via canônica da Wnt, por meio da expressão de APC, Axina, GSK3-β e β-catenina 

que desempenham um importante papel na regulação, diferenciação e proliferação 

celular. Alterações genéticas dos genes APC, Axina e β-catenina foram investigadas 

em carcinoma espinocelular de boca (Iwai et al., 2005). Os autores verificaram 

nenhuma marcação de padrão tipo nuclear para a β-catenina em 20 amostras de 

carcinoma oral (Iwai et al., 2005). Dessas, 18 (90%) exibiram marcação 

citoplasmática e apenas duas (10%) marcação na membrana citolplasmática. 

Portanto, o acúmulo de β-catenina neste tipo de tumor, não se mostrou relacionado 

a alterações mutacionais do gene (Iwai et al., 2005). Cumpre ressaltar que tais 

achados não estão em consonância com os nossos resultados, pois detectamos 

diferença no padrão de expressão de β-catenina, nos grupos controle e 4 semanas, 

onde a expressão foi considerada citoplasmática e nuclear no epitélio considerado 

“normal”. Já nos grupos de 12 e 20 semanas de tratamento com a 4NQO, β-catenina 

exibiu uma forte coloração de membrana celular, exatamente quando as alterações 

histopatológicas puderam ser evidenciadas. Talvez essa discrepância se deva ao 

fato de que os autores trabalharam com amostras de carcinoma oral oriundos de 

ressecções cirúrgicas, e nossas amostras provêm de um ensaio de carcinogênese 

química de natureza experimental.   

No que tange a APC, nossos resultados demonstraram uma marcação 

citoplasmática moderada em todas as camadas do epitélio no grupo controle. A 

partir da 4ª semana de exposição à 4NQO, observamos uma diminuição na sua 

expressão, mantendo esse padrão durante 12 e 20 semanas consecutivas de 

exposição ao carcinógeno. Nossos resultados estão em consonância com os de 
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Svedlund e colaboradores (2010), que por meio de análise RT-PCR e Western 

blotting verificaram uma baixa expressão da proteína APC no carcinoma de 

paratireóide. 

Quando avaliados os resultados da proteína Axina, observamos que nos 

grupos controle e 4 semanas uma imunopositividade considerada moderada fora 

detectada, ao passo que, logo que as primeiras alterações histopatológicas se 

iniciaram,  a expressão diminuiu consideravelmente, tornando-se negativa. Tais 

achados estão coincidentes com de outros autores, como Zhou e Gao (2006) que, 

por meio de imunoistoquímica analisaram 44 amostras de carcinoma oral e 

verificaram uma diminuição na expressão de Axina nas amostras graduadas 

histologicamente em carcinomas de tipo bem e moderadamente diferenciadas. Os 

autores sugeriram que a redução na expressão da Axina pode estar relacionada à 

progressão tumoral, considerando-a uma proteína chave no processo da 

carcinogênese.  

Li e colaboradores (2009) analisaram por imunoistoquímica e verificaram uma 

redução na expressão da proteína Axina em 46% dos 124 espécimes de câncer 

esofágico, aliado a correlação positiva entre a redução da expressão de Axina e o 

avanço na invasão tumoral. Desta forma, os autores relacionaram a diminuição da 

expressão de Axina a um pior prognóstico para pacientes com carcinoma 

espinocelular de esôfago. 

GSK3-β é uma serina/treonina quinase multifuncional, e sua desregulação, 

está associada ao desenvolvimento de várias doenças, tais como, diabetes, doenças 

cardiovasculares e neurodegenerativas, estando também associada à tumorigênese 

e a progressão do câncer (Luo, 2008). Seus mecanismos na regulação e 
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transformação neoplásica ainda são controversos, pois em alguns tipos de tumores, 

como cólon e pancreático, GSK3-β atua como promotor do tumor, já em outras 

neoplasias, como tumores de pele e mamários, atua como um supressor tumoral 

(Luo, 2008). Isso porque para exercer sua total atividade, GSK3-β precisa ser 

fosforilada na região treonina (Tyr216), quando o sítio fosforilado é a porção serina 

(Ser9), GSK3-β tem sua atividade inibida (Luo, 2008)  

Juhlin e colaboradores (2008), analisando a expressão de GSK3-β em 

carcinomas da paratireóide, verificaram uma diminuição em sua positividade nas 

amostras de tecido neoplásico quando comparados aos tecidos normais. Nossos 

resultados são similares em todos os grupos, ou seja, uma fraca marcação foi 

detectada nas camadas do epitélio em todas as fases de indução da carcinogênese, 

não havendo diferenças na expressão desta proteína tanto no grupo controle quanto 

nos grupos expostos ao carcinógeno. Uma possível explicação seria o aumento de 

pGSK3-β(Ser9) o que levaria a inibição de sua atividade e conseqüentemente uma 

baixa expressão.  

Em suma, nossos resultados sugerem que a diminuição da expressão das 

proteínas APC e Axina, juntamente com o aumento de β-catenina, estão associados 

à progressão do câncer bucal. Em relação à proteína GSK3-β, parece não estar 

envolvida na carcinogênese oral quimicamente induzida pela 4-nitroquinolina 1-

óxido. 
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6. CONCLUSÃO 

Analisando os resultados obtidos nesse estudo, pode-se concluir que: 

1 - No presente modelo experimental, as alterações macroscópicas e 

histopatológicas na mucosa bucal induzidas pela ação da 4-nitroquinolina 1-óxido via 

oral são semelhantes às encontradas na carcinogênese bucal humana; 

2 - A diminuição da imunopositividade das proteínas APC e Axina aliado ao 

aumento da imunoexpressão de β-Catenina estão associados ao risco e a 

progressão do câncer bucal. 

3 - GSK3-β parece não estar envolvida na carcinogênese oral quimicamente 

induzida pela 4-nitroquinolina 1-óxido.  
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ABSTRACT 

Objective: This study aimed to determine the expression of the complex APC, GSK-

3β, Axin and β-Catenin, WNT pathway components during chemically induced oral 

carcinogenesis by 4-nitroquinoline 1-oxide in rats. Methods: Male Wistar rats were 

distributed into three groups of 10 animals each and treated with 50 ppm 4NQO 

administered in the drinking water offered to the animals during 4, 12 and 20 weeks. 

In parallel, 10 were used to control for the respective periods of treatment. Analysis 

was made macroscopic, histopathological and immunohistochemical tongue of these 

animals. Results: The group exposed to 4NQO for 4 weeks showed no gross or 

histopathological changes compared to the control group. Animals exposed for 12 

and 20 weeks showed leukoplakia, exophytic and ulcerated lesions, as well as 

hyperplasia and hyperkeratosis with mild dysplasia and moderate squamous cell 

carcinoma of well differentiated type, respectively. The APC protein expression 

pattern and Axin presented moderate in the control group. The experimental groups 

showed a decrease in expression when compared to the control group. GSK-3β 

showed similar results for all groups. The control group and 4 weeks showed 

moderate immunopositivity for β-Catenin. After 12 and 20 weeks of exposure to 

4NQO, the expression was considered highly positive in all layers of the epithelium. 

Conclusion: The decrease in protein immunopositivity Axin and APC, combined with 

the increased immunoexpression of β-catenin are associated with risk and 

progression of oral cancer. 

Keywords: Oral Carcinoma, 4-nitroquinoline 1-oxide, Immunohistochemistry, Wnt / 

β-catenin, Rat. 



45 

 

 

8. ANEXO 



46 

 

 

 



47 

 

 

9. ARTIGO  

9.1 ARTIGO 1 – ENVIADO À PUBLICAÇÃO NO JOURNAL OF ORAL 

PATHOLOGY AND MEDICINE  



48 

 

 



49 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 



51 

 

 



52 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 



54 

 

 



55 

 

 

 



56 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 



59 

 

 

 



60 

 

 

 



61 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

10. OUTRAS ATIVIDADES  

10.1 ARTIGO 2 – ACEITO PARA PUBLICAÇÃO NO JOURNAL OF MOLECULAR 

HISTOLOGY  



69 

 

 



70 

 

 

 



71 

 

 



72 

 

 



73 

 

 



74 

 

 

10.2 ARTIGO 3 – PUBLICADO NO JOURNAL OF MOLECULAR HISTOLOGY 



75 

 

 



76 

 

 

 



77 

 

 

 



78 

 

 



79 

 

 

 

 


