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Introdução: Tumores de cabeça e pescoço são
neoplasias que afetam indivíduos geralmente após a
quinta década de vida. A diminuição na atividade
enzimática da metilenotetraidrofolato redutase
(MTHFR), causada por polimorfismos, tais como, o
C677T e o A1298C, está relacionada à ocorrência de
diversos tumores, entre eles os de cabeça e pescoço.
Objet ivo: Determinar a frequência dos
polimorfismos MTHFR C677T e A1298C em
indivíduos com tumor de cabeça e pescoço atendidos
no Ambulatório de Especialidades (FMJ) e em

RESUMO

indivíduos de uma população controle. Materiais e
Métodos: Foram avaliados em relação a sexo,
idade, tabagismo, consumo de álcool e genótipos, 27
indivíduos com a doença e 581 controles. A
genotipagem foi realizada pela técnica de PCR-
RFLP (C677T) e qPCR (A1298C) e para análise
estatística foram utilizados o teste qui-quadrado e o
teste t-student. Resultados: O tumor acometeu
predominantemente homens (77,8%), após a quinta
década de vida (85%). Houve associação com o
consumo de álcool (90,5% dos homens) e fumo
(95,2% dos homens). A distribuição genotípica do
polimorfismo C677T foi estatisticamente diferente
entre pacientes e controles (p=0.0095). Porém, não
foi encontrada associação entre o polimorfismo
A1298C e o tumor de cabeça e pescoço (p=0.3697).
Conclusões: O polimorfismo C677T do gene
MTHFR está relacionado à ocorrência de tumores
de cabeça e pescoço na população estudada.

Introduction: The head and neck tumor is a type
of cancer of the upper aero-digestive tract that
usually affects people after the fifth decade of life.
The decrease in enzymat ic act iv i ty o f
methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR),
caused by gene polymorphisms, such as the C677T
and A1298C, are related to the occurrence of many
tumors, including tumors of the head and neck.
Objective: To evaluate the frequency of MTHFR
C677T and A1298C polymorphisms in patients with
tumors of head and neck of the Outpatient Clinic on
the Jundiaí Medicine College (FMJ) and in
individuals of a control population, assessing the
relationship between the polymorphisms and the
occurrence of the disease. Materials and Methods:
Were evaluated i n relation to gender, age, smoking,
alcohol consumption and genotypes, 27 individuals
what presented head and neck tumors. and 581 with
no history of cancer. Genotyping was performed by
PCR-RFLP (C677T) and qPCR (A1298C) and
statistical analysis used the chi-square test and t-
student test. Results: The tumor had a higher
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incidence in men (77.8%) after the fifth decade of life
(85%). There was an association with alcohol
consumption (90.5% men) and tobacco (95.2%
men). Genotype distribution of the C677T
polymorphism was statistically different between
patients and controls (p=0.0095). However, we
found no association between the A1298C
polymorphism and the tumor of head and neck
(p=0.3697). Conclusions: We observed a
relationship between the presence of MTHFR C677T
polymorphism and the occurrence of tumors of head
and neck in these patients.

A região da cabeça e pescoço é sítio de variados
tipos de tumores, que afetam principalmente o trato
aerodigestório alto e envolvem em sua maioria,
cavidade oral, faringe e laringe , sendo a forma
histopatológica mais comum destes locais o
carcinoma espinocelular (CEC). Além deste, outros,
tais como, adenocarcinoma, carcinoma adenoide
cístico, carcinoma de células claras, carcinoma
mucoepitelioide, carcinoma pouco diferenciado e
linfoma não-Hodgkin , tumor de glândulas
salivares, glândulas endócrinas e tumores
metastáticos, podem ser detectados . Esse grupo de
neoplasias constitui o quinto tipo mais comum de
câncer no mundo e no Brasil tem apresentado um
aumento considerável na prevalência.

De acordo, com dados do Instituto Nacional do
Câncer , os tumores de cabeça e pescoço têm uma
prevalência de 14.160 novos casos por 100 mil
habitantes no Brasil. Em 2008 o câncer de boca foi
responsável por 6.214 mortes, com estimativa para
14.120 novos casos em 2010, o câncer de esôfago
matou 7.148 indivíduos em 2008 com estimativa de
10.630 novos casos em 2010 e o câncer de laringe
causou 3.594 óbitos em 2008 com estimativa de
9.320 novos casos em 2009 . São considerados
fatores de risco para o desenvolvimento destes
tumores, o etilismo, o tabagismo, as infecções virais
- especialmente aquelas provocadas pelo
papilomavírus (subtipos 16 e 18) e a deficiência de
vitaminas e micronutrientes, tais como deficiência
de ácido fólico, vitaminas A, C e E, selênio e zinco .

Alterações em diversos genes já foram
associadas à carcinogênese, entre elas, destacam-se
alterações no gene da 5,10-metilenotetraidrofolato
redutase (MTHFR), enzima envolvida no
metabolismo do ácido fólico, vitamina do grupo B.
Esse composto tem um papel importante na
carcinogênese, devido ao seu envolvimento na
metilação do DNA, na síntese de nucleotídeos, na
ativação de oncogenes e na inativação de genes
supressores de tumor . O gene MTHFR está
localizado no braço curto do cromossomo 1 (1p36.3)
e possui 11 éxons , que codificam uma flavoproteína
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(8)

citosólica, catalisadora da redução da 5,10-
metilenotetraidrofolato para 5-metiltetraidrofolato
(forma circulante do ácido fólico), na presença de
NADPH . O metabólito 5-metiltetraidrofolato é o
principal doador de radical metil na remetilação de
homocisteína para metionina, sendo esta, a
precursora da síntese de S-adenosilmetionina
(SAM), que é o mais importante doador celular de
radical metila para o DNA, para o RNA, para as
proteínas e para a síntese de fosfolipídeos
(Figura 1). O gene da MTHFR apresenta dez
polimorfismos, descritos até o momento, sendo os
mais estudados, C677T e A1298C.

A troca de citosina (C) por timina (T) na posição
677 do gene MTHFR, localizada no éxon 4, promove
a substituição de alanina para valina na proteína .
A presença desse polimorfismo em heterozigose
reduz a atividade da enzima em 35%, enquanto que
em homozigose essa perda atinge 70% de sua
atividade . O polimorfismo A1298C, localizado no
éxon 7, promove a substituição de alanina para
glutamato na enzima, influenciando em sua
atividade, porém, com menor impacto que o
polimorfismo C677T .

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi
determinar a frequência dos polimorfismos C677T e
A1298C do gene MTHFR em indivíduos com
tumores de cabeça e pescoço e em um grupo de
indivíduos controle e correlacionar esses
polimorfismos à ocorrência de tumores nos
indivíduos testados.

A triagem dos indivíduos foi realizada junto ao
ambulatório de especialidades - Cirurgia de Cabeça
e Pescoço da Faculdade de Medicina de Jundiaí,
sendo considerados para o estudo 27 indivíduos (21
homens / 6 mulheres) em acompanhamento clínico e
com diagnóstico de tumor de cabeça e pescoço
confirmado por exame histopatológico. O grupo
controle compreendeu uma amostra de 581
indivíduos saudáveis, selecionados da população
geral, sem história de doenças associadas. O estudo
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina de Jundiaí.

A extração do DNA genômico dos pacientes e
controles foi realizada a partir de linfócitos de
sangue periférico, de acordo com protocolo
desenvolvido por Lahiri e Numberger (1991) , com
modificações. A região de interesse do gene MTHFR
para o polimorfismo C677T foi amplificada por
reação em cadeia da polimerase (PCR) com o
protocolo de Frosst et al. , modificado, nas

(9)

(10,11)
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seguintes condições: volume f
ômico, 10 mM de MgCl2, 1.0 mM

dNTP, 2.0 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen),
10mM de Tris- HCl (pH8,4), 50mM KCl, 1,0

ação de
amplificação foi realizada em um termociclador
(Corbett Research®) nas seguintes condições:
desnaturação a 95ºC por 5 minutos, seguida de 35
ciclos de amplificação de 1 minuto de desnaturação
a 95ºC, 1 minuto de anelamento a 61ºC.

O produto desta reação foi submetido à
eletroforese em gel de (Uniscience do Brasil Ltda)
para a verificação do sucesso da amplificação em
agarose a 1% com GelRed. Para a identificação do
polimorfismo C677T (rs1801133): a 37°C por 3
horas os produtos foram digeridos com 15U da
enzima Hinf I (BioLabs). A análise do tamanho dos
fragmentos de restrição foi realizada após a
separação por eletroforese em gel de agarose 3%
dos produtos de digestão da PCR (Figura 2).

Avaliação do polimorfismo A1298C – MTHFR:
Oe corados com GelRed polimorfismo A1298C
(rs1801131) do gene MTHFR foi identificado
através de PCR quantitativa em tempo real (Rotor
gene 6000 HRM 5 Plex Platform, Corbett, Life
Science, QIAGEN, Valencia, CA, USA) usando o
ensaio TaqMan® SNP Genotyping Assays
proveniente da Applied Biosystems® (Figura 2). Os
ensaios foram realizados com TaqMan Universal
Master Mix® (Applied Biosystems®) com 10-20ng
de DNA por reação.

As condições da PCR foram pré-padronizadas
pelo fabricante, segundo protocolo próprio (ensaio
TaqMan® - Applied Biosystems®) e consistiram de
95 °C de desnaturação inicial (15 min), seguida por
40 ciclos de desnaturação a 95 °C (15 seg),
anelamento e extensão a 60°C por 1 min.

As variáveis analisadas foram gênero, idade,
tabagismo, etilismo e parâmetros clínicos
relacionados ao tumor (localização em cavidade
oral, faringe e laringe). Os subsídios da cavidade
oral incluem: lábios, 2/3 anterior da língua, palato,
mucosa oral, gengiva, trígono retromolar e palato
duro.

A faringe é subdividida em três regiões distintas:
orofaringe (palato mole e úvula, tonsilas e paredes
laterais e posteriores da orofaringe); hipofaringe
(seios piriformes, paredes hipofaringeanas, regiões
pós-cricoides e não póscricoides) e nasofaringe
(paredes laterais, coanas).

A laringe é representada pela supraglote, glote e
subglote. As diferenças entre as médias foram
analisadas estatisticamente através do teste T-

inal de 25μL contendo
100ng de DNA gen

μM de
c  a  d  a p  r  i  m  e  r (  6  7  7  F 5  ' -
TGAAGGAGAAGGTGTCTGCGGGA - 3' 677R 5' -
AGGACGGTGCGGTGAGAGTG - 3'). A re

Análise Estatística

student. As frequências dos alelos e dos genótipos
foram comparadas às respectivas frequências do
grupo controle. Os resultados foram analisados
estatisticamente através do teste qui-quadrado. A
influência dos alelos e genótipos na ausência e
presença do tumor foi verificada pelo cálculo dos
produtos cruzados (odds ratio), com intervalo de
confiança (IC) de 95% é 5%,
com nível de significância para valor de p<0,05.

A amostra compreendeu 27 indivíduos com
tumor de cabeça e pescoço, provenientes do
Ambulatório de Especialidades da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, sendo 21 homens (77,8%) e 6
mulheres (22,2%) com idade média de 59,4+9,0
anos e 71,2+4 anos, respectivamente.

Em relação ao tabagismo, 95,2% (n=20) dos
homens eram fumantes, com tempo médio de
exposição de 37,8+14,5 anos e 1,1+0,7 maços
consumidos por dia. Um dos homens declarou-se
fumante passivo (4,8%). Entre as mulheres, 50,0%
(n=3) eram tabagistas e 33,3% (n=2) eram fumantes
passivas, com tempo médio de exposição de
22,7+23,0 e 0,3+0,4 maços consumidos por dia
(p=0,03 para a exposição e p=0,01 para quantidade
de maços por dia). Em relação ao etilismo, 90,5%
(n=19) dos homens faziam uso de bebida alcoólica,
com tempo médio de exposição de 27,8+15,3 anos e
dose média consumida por dia de 3,4+1,7 enquanto
33,3% (n=2) das mulheres era etilista, com tempo
médio de consumo de 15,3+21,8 anos e dose
média/dia de 1,5+2,1 (p=0,1 para a exposição e
p=0,025 para dose) (Tabela 1). Os sítios anatômicos
primários dos tumores nos homens foram: cavidade
oral 52,4% (11/21), faringe 38,1% (8/21) e laringe
9,5% (2/21). Já nas mulheres a distribuição foi a
seguinte: cavidade oral 66,7% (4/6) e faringe 33,3%
(2/6) (Tabela 2).

A frequência dos genótipos MTHFR 677CC,
677CT e 677TT nos pacientes com neoplasia foi,
respectivamente, de 44,0% (12/27), 22,3% (6/27) e
33,3% (9/27). Nos 581 indivíduos do grupo controle,
constituído de indivíduos selecionados da
população geral, sem histórico de doenças crônicas,
os genótipos 677CC, 677CT e 677TT foram
encontrados nas seguintes frequências: 59%
(219/581), 29% (107/581) e 12% (46/581),
respectivamente. A frequência dos alelos C e T nos
pacientes com tumor de cabeça e pescoço foi de
55,5% e 44,5%, respectivamente. Já nos controles, a
frequência do alelo C foi de 73,0% e do alelo T
27,0%.

A di ferença entre os genót ipos fo i
estatisticamente significante, com valor de
p=0,0095, assim como na análise de distribuição
dos alelos (p=0,0082, OR=2,19, 95% IC=1,25-
3,84) (Tabela 3). A frequência dos genótipos para o

. Admitiu-se erro α de at

RESULTADOS
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Indivíduos
com

neoplasia
(n=27)

Controles
(n=581)

P
(x²)

OR (95%IC)

MTHFR677

Genótipos

Alelos

MTHFR1298

Genótipos

Alelos

Valores significantes p<0,05

CC (%)

CT (%)

TT (%)

CC+CT

CT+TT

C (%)

T (%)

12 (44,0)

6 (22,3)

9 (33,3)

18

15

30 (55,5)

24 (44,5)

219 (59,0)

107 (29,0)

46 (12,0)

326

153

545 (73,0)

199 (27,0

0.0095

0.0057

0.2059

0.0082

3,54 (1,5-8,35)

1,79 (0,81-3,93)

2,19 (1,25-3,84)

AA (%)

AC (%)

CC (%)

AA+AC

AC+CC

A (%)

C (%)

16 (59,3)

8 (29,6)

3 (11,1)

24

11

40 (74,0)

14 (26,0)

239 (64,0)

115 (31,0)

18 (5,0)

354

133

593 (80,0)

151 (20,0)

0.3697

0.3349

0.7518

0.4166

2,46 (0,68-8,93)

1,24 (0,56-2,74)

1,37 (0,76-2,59)

Homens Mulheres P

n (%)

Idade

(média+DP)-

Tabagismo

21 (77,8) 6 (22,2)

59,4+9,0 71,2+4,7- - 0,003

(t-student)

Etilismo

Sim(%)
Não (%)

Fumante passivo (%)
Tempo/anos (média+DP)

Maços/dia (média+DP)
-

-

Sim(%)
Não (%)

Tempo/anos (média+DP)
Doses/dia (média+DP)-

-

20(95,2)
0

1 (4,8)
37,8+14,5

1,1+0,7

3(50,0)
1 (16,7)
2(33,3)

22,7+23,0

0,3+0,4

0,03

0,01

19 (90,5
3 (9,5)

27,8+15,3
3,4+1,7

2(33,3)
4(66,7)

15,3+21,8
1,5+2,1

0,1
0,025

Valores significantes p<0,05

- -

- -

-
-

-
-

DISCUSSÃO
Os tumores de cabeça e pescoço são

representados em sua grande maioria por
neoplasias epiteliais do tipo carcinoma
espinocelular em qualquer porção do trato digestivo
superior . São considerados os principais fatores
de risco para desenvolvimento desta neoplasia o
consumo de álcool e de tabaco, associado a fatores
genéticos e deficiências vitamínicas .

Considerando o gênero, 77,8% dos indivíduos
portadores desse tipo de tumor, no presente estudo,
foram homens, dados que corroboram com outros
trabalhos, o que mostra uma maior incidência desta
doença no sexo masculino . Nas mulheres é
considerada relativamente rara , porém, este
q u a d ro v e m m u d a n d o n o s p a í s e s e m
desenvolvimento, devido a mudanças nos hábitos em
relação ao consumo de álcool e ao tabagismo .
Este tumor é mais frequente a partir da quinta
década de vida, fator que alguns autores sugerem
estar relacionado a um maior período de exposição
aos agentes carcinogênicos do álcool e tabaco .

Na amostra estudada, foram observados dados
semelhantes, uma vez que 85% (23/27) dos pacientes

(15)

(5)

(1,2,15)

(16)

(17)

(1)

polimorfismo A1298C no gene MTHFR nos
pacientes com tumor de cabeça e pescoço e grupo
controle, foi, respectivamente: AA 59,3% (16/27) e
64% (239/581), AC 29,6% (8/27) e 31% (115/581) e
CC 11,1% (3/27) e 5% (18/581). Em relação aos
alelos, observamos a seguinte distribuição:
pacientes, alelo A 74% e alelo C 26%; grupo
controle, alelo A 80% e alelo C 20%.

As frequências dos genótipos mutantes não
foram estatisticamente diferentes entre os pacientes
com tumor de cabeça e pescoço e o grupo controle
(p=0.3697), mantendo-se na análise de distribuição
dos alelos (p=0,4166, OR = 1,37, 95% IC= 0,73-
2,59) (Tabela 3).

Figura 1: Via de metabolismo dos folatos
(modificado de Crott et al, 2001)  .

Figura 2: Produto de amplificação da PCR
correspondente ao polimorfismo C677T do gene da
MTHFR após digestão com enzima HinfI. M -
Marcador de peso molecular 50pb. Pacientes com
tumores de cabeça e pescoço (casos 1,4,5,8 e 9)
apresentam o genótipo CT, paciente 2 , ilustra o
genótipo TT e os pacientes 3, 6 e 7 apresentam o
genótipo CC.

41

Tabela 1: Dados clínicos dos pacientes estudados com tumores de
cabeça e pescoço.

Tabela 2: Sítio primário dos tumores nos paciente estudados na presente
amostra.

Localização do tumor Homens n(%) Mulheres n(%) Total n(%)

Cavidade Oral

Faringe

Laringe

11 (52,4)

8 (38,1)

2 (9,5)

4 (66,7)

2 (33,3)

NC

15 (55,5)

10 (37,0)

2 (7,5)

NC - não consta

Tabela 3: Distribuição dos genótipos e frequência alélica dos
polimorfismos C677T e A1298C do gene MTHFR nos pacientes com
tumores de cabeça e pescoço e nos indivíduos do grupo controle.
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tinham mais de 50 anos de idade e o restante entre 47
e 49 anos. Alguns estudos já demonstraram um
aumento na incidência deste tumor na população
mais jovem ( 40 anos), sendo considerados fatores
causais, o tabagismo desde a adolescência ,
alterações genéticas e infecções pelo
papilomavírus humano (HPV) . Conforme já
relatado, o etilismo e o tabagismo são fatores de
risco importantes para o desenvolvimento dos
tumores de cabeça e pescoço . Neste estudo, 90,5%
dos homens e 33,3% das mulheres eram etilistas e
95,2% dos homens e 50,0% das mulheres eram
tabagistas, sendo observada uma diferença
significativa para o tempo de exposição ao tabaco
entre homens (37,8+14,5 anos) e mulheres
(22,7+23,0) (p=0,03). Slaughter et al. sugerem
que um indivíduo predisposto geneticamente,
quando exposto a estas substâncias, responde com
uma inflamação crônica do trato aerodigestivo, o
que pode levar ao desenvolvimento de uma displasia
que, eventualmente se transforma em câncer
invasivo.

Estudos mais recentes relatam que alterações
em enzimas metabolizadoras do álcool podem
também estar relacionadas ao desenvolvimento
desta doença, devido ao acúmulo de metabólitos
tóxicos, como o acetaldeído , e a produção de
espécies reativas de oxigênio . Por outro lado,
estudo em animais sugerem que álcool não é
genotóxico, e sim atua como solvente para a entrada
de agentes carcinogênicos, além, de dificultar a
absorção de nutrientes no intestino, causando
deficiências nutricionais e alterando vias
metabólicas .

Hashibe et al. em um estudo multicêntrico,
mostrou que na ausência do tabagismo, a
associação entre o consumo de álcool e tumor de
cabeça e pescoço é insignificante. No presente
estudo, foi observada uma prevalência maior do
tumor na cavidade oral, seguida da faringe (55,5% e
37,0%, respectivamente), dados que corroboram
com estudos previamente divulgados, em relação à
cavidade oral . Polimorfismos no gene MTHFR,
especialmente o C677T, têm sido investigados em
relação à susceptibilidade ao câncer e já foram
associados a diversos tipos de tumores tais como
câncer de pulmão , carcinoma hepatocelular ,
certas leucemias , câncer de próstata , de mama,
de cólon , de endométrio, de esôfago, de estômago,
de pâncreas e de bexiga . Alterações no gene
MTHFR influenciam nos processos de metilação e
na síntese de DNA.

A expressão anômala de oncogenes em células
tumorais, associada à hipometilação, assim como o
silenciamento gênico causado pela hipermetilação
de ilhas CpG, localizadas em regiões promotora de
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genes supressores de tumor, são processos
característicos da tumorigênese . Foram
avaliados dois polimorfismos do gene MTHFR,
C677T e A1298C, porém, só foi observada
associação entre o polimorfismo C677T e os tumores
de cabeça e pescoço. Diversos estudos já foram
realizados com a intenção de descobrir a influência
destes polimorfismos na ocorrência dessas
neoplasias e os resultados são conflitantes . Em
2005, uma meta-análise avaliou nove estudos e
concluiu que não havia correlação entre o
polimorfismo C677T e os tumores de cabeça e
pescoço . Já em 2007, Relijic et al. e em 2008,
Solomon et al. , encontraram associação positiva
entre o polimorfismo C677T e os tumores de cabeça
e pescoço, em indivíduos croatas e indianos,
respectivamente. Rejilic et al. avaliaram 81
pacientes com tumores de cabeça e pescoço e 102
indivíduos controles e demonstraram, além da
associação do polimorfismo com o tumor, um efeito
protetor do genótipo 677CT, reduzindo em 2,8 vezes
o risco de desenvolvimento dessa doença.

Os dados da presente amostra corroboram com
Rejilic et al. , pois, observou-se o efeito protetor do
alelo C, reduzindo em 3,54 vezes o risco para o
aparecimento de tumores de cabeça e pescoço.

Em 2009, uma nova meta-análise, que avaliou
dados publicados entre 2005 e 2007 (n=9)
demonstrou não haver associação entre os
polimorfismos C677T e A1298C do gene MTHFR
com os tumores de cabeça e pescoço, ressaltando
que os níveis de folato são extremamente
importantes para a avaliação desta correlação. De
acordo com este estudo, o genótipo 677TT ou a
presença do alelo T pode ser benéfica ou deletéria
para o indivíduo, dependendo da ingestão de ácido
fólico . Dos nove estudos realizados, os que não
encontraram associação entre o polimorfismo
C677T e os tumores de cabeça e pescoço foram
realizados nos Estados Unidos, onde alimentos são
enriquecidos com ácido fólico desde 1998 . Em
2010, Rodrigues et al. , não encontraram
associação entre o polimorfismo C677T e esse tipo
de tumor, em indivíduos brasileiros.

Com o presente estudo, demonstra-se que há
uma relação entre o polimorfismo C677T do gene
MTHFR e a ocorrência de tumores de cabeça e
pescoço, todavia o mesmo não se observa para o
polimorfismo A1298C. A presença do alelo C do
polimorfismo C677T confere proteção aos
indivíduos, reduzindo o risco para desenvolvimento
do tumor em 3,54 vezes. Observou-se uma maior
prevalência do tumor de cabeça e pescoço nos
homens tabagistas e etilistas. Apesar dos dados
observados, é necessária uma avaliação de um
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CONCLUSÕES
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número maior de pacientes, analisando os fatores de
risco e ingestão de ácido fólico, para o entendimento
dos mecanismos envolvidos no processo de
tumorigênese e prevenção desta doença.
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