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A leptina (LEP) é uma proteína da família das citocinas. É principalmente sintetizado tecido adiposo e 

está relacionada com o metabolismo da energia e peso corporal através da regulação hipotalâmica. o gene 

LEP tem sido associada à outros mecanismos fisiológicos e patológicos, como o osso remodelação, 

inflamação, artrite reumatóide e o desenvolvimento de alguns tipos de câncer[1]. 

A identificação de antagonistas do receptor de leptina capazes de bloquear os efeitos da leptina poderia 

levar ao desenvolvimento de novos procedimentos terapêuticos para o tratamento de vários tipos de 

câncer. Portanto, a fim de obter um melhor conhecimento sobre o receptor de leptina gene no câncer oral, 

avaliamos variantes polimórficas de LEPR Gln223Arg na mucosa de pacientes com CCEO e pmol 

comparado com a mucosa oral normal.[2,3] 

  

Pacientes e métodos 

Estudo e projeto 
 

Foi realizado um estudo caso-controle para verificar um possível associação entre os polimorfismos do 

receptor de leptina  e  carcinoma epidermoíde de boca (CCEO) e displasia oral. Para testar nossa hipótese, 

foi realizado um estudo com uma amostra de adultos não-intitucionalizados  da cidade de Montes Claros, 

Minas Gerais, Brasil. Montes Claros tem cerca de 361,915 habitantes e 95,1% deles vivem em área 

urbana. Foi realizado cálculo amostral para verificar o tamanho da amostra representativa da população 

do município (nível de confiança de 95%, erro padrão <4% e prevalência evento 50,0%). A partir de uma 

amostra representativa de 724 indivíduos, foram selecionados apenas os indivíduos fumantes sem CCEO 

ou displasia (n = 89), que foram pareados por idade e sexo. E tabagismo com CCEO (n = 25) e orais 

displasia epitelial (n = 25). Diagnóstico de CCEO e displasia foram confirmadas através de análise 

histopatológica. Neste estudo, apenas epiteliais orais displasia foi considerada como lesão malignizavél 

(pmol) . O estudo foi aprovado aprovação ética do sistema CEP/CONEP, sob o parecer 625.961; 

25/04/2014. Todos os participantes receberam termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

Genotipagem do receptor de leptina 
 

O DNA foi extraído a partir de raspagens de mucosa oral de um grupo controle,CCEO e pmol. As 

amostras de DNA foram isoladas utilizando partículas de sílica, que absorvem o ADN. 

Subsequentemente, o DNA foi lavado para remover as impurezas e foi diluída em tampão TE [4]. O DNA 

foi então extraido [5,6].Polimorfismo do gene receptor da leptina Gln223Arg (A> G; rs1137101) foi 

avaliado por PCR-RFLP. O PCR do gene  receptor da leptina foi realizada utilizando 500 ng de ADN 

genómico como molde.Foram amplificados, 10 ul de  ADN com 1,0 U de MspI durante 16 horas a 37 ° C. 

As reações de restrição do PCR foram realizadas num termociclador.Os produtos de PCR foram 

visualizados por electroforese em 10% gel de acrilamida corado com prata. Controle positivo para a 

digestão foi utilizado reacção. 

  

Análise Estatística 
 

Foi utilizado o teste do qui-quadrado para comparar as distribuições genotípicas do polimorfismo do gene 

do receptor de leptina Gln223Arg e dados clínicos nos grupos estudados. analises estatística foram 

realizados utilizando software SPSS 17.0 . probabilidade valores <0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos . 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Resultados 
 

Foi observado maior número de homens com displasia e câncer em comparação a mulheres, fato que pode 

ser resultado dos hábitos nocivos que acontecem de forma mais acentuada no sexo masculino, como o 

fumo (Tabela 1).O gene com sequência de bases AA foi observado em 80% das amostras de displasia, 

demostrando associação ao seu aparecimento quando comparado a sua frequência de 44,9% no grupo 

controle. Já o gene com a sequência GG parece ter associação com o CCEO, visto que sua proporção foi 

de 24% para 12,4 % nos grupos CCEO e controle respectivamente. O genótipo AG esta em maior 

proporção no grupo controle, não demonstrando associação (Tabela 2). 

Discussão 

O polimorfismo LEPR Gln223Arg, resultando em uma mudança de glutamina por arginina no codão 223 

no éxon 6 no gene do receptor da leptina. Ele tem sido associado com o desenvolvimento e aumento do 

risco de câncer. Em câncer de mama, por exemplo, foi associada com LEPR 223Arg níveis séricos de 

leptina aumentados [7]. Um estudo de meta-análise sugerida que a presença do alelo A (LEPR Gln223) é 

um risco fator para o câncer de mama [8]. Contudo, outra pesquisa similar indicava que uma  uma 

freqüência mais alta do alelo G (LEPR 223Arg) foi associado com aumento risco. Além disso, o risco de 

câncer de mama associado para o alelo G diferiu com base na etnia [9]. Neste estudo, a hipótese que 

variantes do polimorfismo LEPR Gln223Arg pode ser associada com Carcinoma epidermóide de boca 

celular e pmol. Apesar do pequeno grupo de casos, nossos resultados foram capazes de demonstrar 

significante na freqüência do GG genótipo (Arg223Arg) em pacientes com câncer, em comparação para o 

grupo controle. O genótipo GG foi duas vezes comum no grupo CCEO e pmol do que no grupo  controle. 

Um estudo anterior mostrou que pacientes  com câncer de mama portando o alelo G foram mais 

propensos a desenvolver tumores pouco diferenciados do que aqueles com o  alelo A [7]. No entanto, tem 

sido sugerido que o alelo A (LEPR Gln223) é um importante fator de risco no câncer de mama [8].  

Pmol é uma lesão com potencial para se tornar um carcinoma de células escamosas [10]. Estudos têm-se 

centrado na investigação molecular, genética, e alterações epigenéticas nessas lesões orais, tais como 

metilação p16 [11], os polimorfismos genéticos [5],microRNAs [12]e proteínas restritas a malignidade 

das células-MAGE [13] .Análise de LEP-LEPR em pmol não foi previamente investigado. Portanto, 

examinamos as freqüências de LEPR Gln223Arg em  polimorfismo na mucosa de pacientes com tumores 

e pmol e um grupo controle sem a doença. O A alelo em seu estado homozigose (Gln223Gln) foi 

significativamente associado com pmol com 80% das amostras exibindo o genótipo AA. Este é o 

primeiro relatório de investigação a relação entre o polimorfismo do receptor da leptina em CCEO e 

pmol. Outros estudos são necessários para compreender o papel das variantes do receptor da leptina no 

desenvolvimento e progressão do câncer oral , principalmente em relação para níveis de leptina ou em 

associação com as fases de displasia . É importante ressaltar que, considerando a complexidade do 

controle da expressão do gene , que não é possível para saber se os resultados são influenciados por outras 

variáveis ambientais.  

 

 

Conclusão 
 

Concluimos que os nossos resultados sugerem a necessidade de mais investigação da relação entre 

variantes do LEPR gene eo desenvolvimento e progressão da fase oral câncer. Sinalização LEP - LEPR 

pode estar implicado na patogênese destas lesões . Estudos adicionais podem conduzir a uma 

compreensão mais clara do mecanismo pelo qual variação alélica do gene Gln223Arg afeta o risco para o 

desenvolvimento e progressão do câncer oral. 
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Tabela 1. Distribuição de amostras por gênero e idade. 

 

Parâmetros clínicos  

Grupo de amostras 

População geral/ 

fumantes 

(n= 89) 

Pmol 

 

(n=25) 

CCEO 

 

(n=25) 

Gênero 

Masculino 67 (75.3%)  17 (68.0%) 21 (84.0%) 

Feminino 22 (24.7%)  08 (32.0%) 04 (16.0%) 

Idade ( em anos) 

Variação 28-92  36-82 28-77 

 



 

 
 

Tabela 2. Distribuição dos genótipos da LEPR em mucosa oral normal, lesão oral potencialmente 

maligna e em carcinoma epidermoíde de boca. 

Grupo Genótipo 

GG (%) AG (%) AA (%) 

População geral/ fumantes 11 (12.4)  38 (42.7) 40 (44.9) 

Pmol 01 (4.0)  04 (16.0) 20 (80.0) 

CCEO 06 (24.0)  07 (28.0) 12 (48.0) 

 

 

 

 


