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ABSTRACT 

Introduction: The Twist-related protein 1 (Twist1) is a transcription factor of the helix-loop-helix type whose high tissue expression has 
been observed in colorectal cancer (CRC) and other different neoplasms. It plays a central role in epithelial-mesenchymal transition 
and the mechanisms of invasion, metastasis, and acquired resistance to chemotherapy. Objective: To analyze Twist1 overexpression in 
CRC and its correlation with clinical pathological parameters. Methods: Twist1 overexpression was analyzed by immunohistochemistry 
in paired samples of tumor and non-tumor tissue adjacent to the tumor of 20 patients with CRC and the normal colorectal tissue 
of 10 patients without cancer (control group). Results: We observed that the Twist1 expression was predominantly cytoplasmic, with 
immunostaining variations regarding to extent and intensity. Twist1 overexpression was evidenced in 34 (68%) of the 50 samples 
analyzed. Twist1 overexpression is significantly higher in CRC and non-tumor tissue adjacent to the tumor compared to the non-
cancerous colorectal tissue in the control group (p < 0.001), in which Twist1 overexpression was not detected. Twist1 overexpression 
is significantly related to higher-grade tumors in TNM staging (p = 0.038), but not to patient age or gender, nor tumor location and 
differentiation. Conclusion: Twist1 is expressed differently in patients with CRC and those in more advanced stages of the disease. These 
data suggest that Twist1 overexpression may be assessed as to its use as a possible tumor marker in the future.

Key words: immunohistochemistry; gene expression; colorectal neoplasms; Twist-related protein 1.

RESUMO 

Introdução: A proteína 1 relacionada à Twist (Twist1) é um fator de transcrição do tipo hélice-volta-hélice cuja expressão tecidual elevada tem 
sido observada no carcinoma colorretal (CCR) e em outras diferentes neoplasias. Ela tem papel central na transição epitelial-mesenquimal 
e nos processos de invasão, metástase e aquisição de resistência aos quimioterápicos. Objetivo: Analisar a hiperexpressão de Twist1 no 
CCR e sua correlação com parâmetros clinicopatológicos. Métodos: A hiperexpressão de Twist1 foi analisada por imuno-histoquímica em 
amostras pareadas de tumor e de tecido não tumoral adjacente ao tumor de 20 pacientes com CCR e no tecido colorretal não maligno de 
10 pacientes sem neoplasia (grupo-controle). Resultados: Observamos que a expressão de Twist1 foi predominantemente citoplasmática, 
com variações na imunocoloração quanto à extensão e à intensidade. A hiperexpressão de Twist1 foi evidenciada em 34 das 50 (68%) 
amostras analisadas; foi consideravelmente maior no CCR e no tecido não tumoral adjacente ao tumor em relação ao tecido colorretal não 
maligno do grupo-controle (p < 0,001), no qual não foi detectada. A hiperexpressão de Twist1 está significativamente relacionada com 
tumores em estágios TNM mais elevados (p = 0,038), porém, não com idade e sexo dos pacientes, nem com localização e diferenciação 
tumoral. Conclusão: Twist1 está diferentemente expresso nos pacientes com CCR e naqueles em estágios mais avançados da doença. Esses 
dados sugerem que a hiperexpressão de Twist1 deve ser avaliada quanto ao seu emprego como possível marcador tumoral no futuro.

Unitermos: imuno-histoquímica; expressão gênica; neoplasias colorretais; proteína 1 relacionada à Twist.
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INTRODUÇÃO

O carcinoma colorretal (CCR) é o terceiro tipo de câncer mais 
prevalente no mundo; é responsável por uma significativa taxa de 
morbimortalidade(1). Os pacientes, em sua maioria, permanecem 
assintomáticos durante vários anos, sendo comumente 
diagnosticados em estágio já avançado da doença. No entanto, 
quando diagnosticado em fases iniciais, o CCR é um carcinoma 
tratável e frequentemente curável(2). 

A proteína 1 relacionada à Twist (Twist1) foi recentemente 
reportada como um importante regulador na carcinogênese e na 
metástase tumoral em diferentes tumores sólidos(3). Tem atividade 
como fator de transcrição do tipo hélice-volta-hélice (do inglês 
helix-loop-helix); é codificada pelo gene Twist1(4, 5). A expressão 
ectópica da proteína Twist1 resulta na perda da adesão célula- 
-célula mediada pela E-caderina, na ativação de marcadores 
mesenquimais e na indução de motilidade celular(6). A expressão 
da Twist1 induz a transição epitelial-mesenquimal (EMT) – 
necessária ao processo metastático –, contribuindo, dessa forma, 
para ao desenvolvimento e a progressão tumoral(7, 8).

Nesse contexto, estudos têm apontado que a participação 
da Twist1 em diferentes etapas do processo tumoral está 
relacionada diretamente com a sua hiperexpressão tecidual(7, 9-12). 
A hiperexpressão da Twist1 tem uma forte relação com a invasão 
de nódulos linfáticos, a progressão e o aumento do tumor(13). 
Além disso, pode ocorrer diminuição na taxa de sobrevida em 

pacientes com tumores que hiperexpressam Twist1(14). A expressão 
alterada da Twist1 não se limita somente ao tumor, também pode 
estar presente na mucosa macroscópica e microscopicamente 
normal de indivíduos com diferentes carcinomas, fato que, 
possivelmente, indica um papel biológico precoce da Twist1 na 
transformação neoplásica(9, 12). Quanto ao CCR, foi demonstrado 
que a Twist1 está significativamente hiperexpressa nas amostras 
tumorais em relação ao tecido não tumoral adjacente ao tumor, 
sendo a expressão correlacionada com a presença de metástase 
em linfonodos(15) e quimiorresistência(16). Os autores propõem a 
hiperexpressão de Twist1 como um novo marcador de malignidade 
tumoral e como um potencial alvo terapêutico no CCR. 

OBJETIVO

O presente estudo foi desenhado para avaliar a hiperexpressão 
de Twist1 em uma série de pacientes com CCR primário em 
comparação com um grupo-controle (sem a neoplasia).   

MÉTODO

Pacientes e tecidos

Foram incluídos no estudo 20 pacientes com diagnóstico 
confirmado de adenocarcinoma colorretal primário. Destes, 12 
eram mulheres e oito, homens (média de idade de 63,4 anos, 

RESUMEN 

Introducción: La proteína 1 relacionada con la torsión (Twist1) es un factor de transcripción hélice-bucle-hélice cuya alta expresión 
tisular se ha observado en cáncer colorrectal (CCR) y otras neoplasias diferentes. Desempeña un papel central en la transición 
epitelio-mesénquima y en los procesos de invasión, metástasis y adquisición de resistencia a la quimioterapia. Objetivo: Analizar 
la sobreexpresión de Twist1 en CCR y su correlación con parámetros clínico-patológicos. Métodos: La sobreexpresión de Twist1 se 
analizó mediante inmunohistoquímica en muestras pareadas de tejido tumoral y no tumoral adyacente al tumor de 20 pacientes 
con CCR y tejido colorrectal normal de 10 pacientes sin cáncer (grupo control). Resultados: Observamos que la expresión de 
Twist1 fue predominantemente citoplasmática, con variaciones en la inmunotinción en términos de extensión e intensidad. La 
sobreexpresión de Twist1 se evidenció en 34 (68%) de las 50 muestras analizadas. La sobreexpresión de Twist1 es significativamente 
mayor en el CCR y el tejido no tumoral adyacente al tumor en comparación con el tejido colorrectal no canceroso en el grupo de 
control (p < 0,001), donde Twist1 no detectó sobreexpresión. La sobreexpresión de Twist1 está significativamente relacionada con 
los tumores de alto grado en la estadificación TNM (p = 0,038), pero no con la edad o el sexo del paciente, ni con la ubicación y 
diferenciación del tumor. Conclusión: Twist1 se expresa de manera diferente en pacientes con CCR y en aquellos en estadios más 
avanzados de la enfermedad. Estos datos sugieren que la sobreexpresión de Twist1 puede evaluarse para su uso como posible 
marcador tumoral en el futuro.

Palabras clave: inmunohistoquímica; expresión génica; cáncer colorrectal; proteína 1 relacionada con la torsión (Twist1).
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faixa de 33 a 75 anos). Indivíduos com polipose adenomatosa 
familiar, câncer colorretal não polipose hereditário e doença 
inflamatória intestinal foram excluídos. Nenhum dos pacientes 
recebeu tratamento antineoplásico previamente à inclusão no 
estudo. Informações completas sobre a história médica pregressa, 
o exame físico e os resultados de exame laboratoriais foram 
registrados mediante consulta ao prontuário médico. 

Durante a ressecção cirúrgica, duas amostras de tecido foram 
coletadas de cada paciente com adenocarcinoma colorretal: uma 
amostra do tumor e uma amostra de tecido colorretal não tumoral 
localizada aproximadamente a 10 cm do tumor. Após exame 
histopatológico das peças, o estágio patológico foi determinado 
de acordo com o Sistema TNM da AJCC(17), sendo distribuídos da 
seguinte maneira: três pacientes em estágio I; cinco em estágio II; 
oito em estágio III; e quatro em estágio IV. Dezoito tumores 
foram diagnosticados histologicamente como adenocarcinoma 
moderadamente diferenciado e dois como pouco diferenciado. 

Como grupo-controle não maligno, 10 pacientes submetidos 
à ressecção cirúrgica para tratamento de doenças intestinais 
benignas foram incluídos. Esse grupo era composto por cinco 
mulheres e cinco homens (média de idade de 51,7 anos, faixa de 25 
a 73 anos). Amostras de tecido foram obtidas de uma área central 
das peças ressecadas. A análise histológica das peças confirmou 
a ausência de lesões malignas ou pré-malignas nas amostras 
coletadas. Após a coleta, as amostras foram imediatamente imersas 
em formalina 10% e enviadas para análise imuno-histoquímica. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do hospital onde o estudo foi realizado (número de 
registro na Conep: 1672000100005). O consentimento informado 
foi obtido de todos os pacientes previamente à inclusão no estudo.

 
Imuno-histoquímica

As peças cirúrgicas foram submetidas à desidratação em 
álcool, à imersão em xilol e ao emblocamento em parafina. Para 
a reação imuno-histoquímica, os cortes foram desparafinizados 
com xilol e reidratados com soluções de etanol. A recuperação do 
antígeno foi realizada em citrato de sódio pH 6,0. Após o bloqueio 
da peroxidase endógena (em tampão peróxido) e de possíveis sítios 
de ligações inespecíficas do anticorpo primário (albumina de soro 
bovino 1%), as secções de tecido foram incubadas overnight com 
o anticorpo policlonal primário anti-Twist1 (H-81; Santa Cruz 
Biotechnology, Santa Cruz, CA), diluição 1/50 e, após a lavagem, 
incubadas com o segundo anticorpo (Kit Super ABC, EASYPath). 
A terceira incubação foi com o complexo avidina-biotina-
peroxidase (Kit Super ABC, EASYPath), seguida da revelação 
com diamino-benzidina. As secções foram contracoradas com 

hematoxilina de Mayer por 30 segundos, lavadas com água 
corrente, desidratadas e finalizadas com Entellan®.

Na análise da imunocoloração, cada amostra foi avaliada por 
um patologista cegado quanto à extensão (área) e à intensidade, 
como previamente descrito(12). Na análise de extensão, foi observada 
a área total da lâmina, que apresentava imunocoloração positiva, 
sendo classificada como 0 (0%), 1 (1%-30%), 2 (31%-60%) e 
3 (61%-100%). Quanto à intensidade, foi classificada como 
0 (negativa), 1 (fraca), 2 (média) e 3 (forte). Para o resultado 
final, foi calculado um escore de 0 a 6, obtido pela soma dos 
escores de extensão e intensidade observados em cada amostra. 
Amostras com escore final de 0 a 4 foram classificadas como 
expressão normal e escores 5 e 6, como hiperexpressão de Twist1.

Análise estatística

O perfil de expressão de Twist1 foi descrito por meio do 
percentual e da frequência absoluta. A comparação da expressão de 
Twist1 e dos parâmetros clinicopatológicos foi investigada por teste 
chi-quadrado ou teste exato de Fisher, quando apropriado. Um valor 
de p inferior a 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

RESULTADOS 

A imunocoloração positiva da Twist, predominantemente 
citoplasmática, foi evidenciada pelo aparecimento de grânulos 
marrom-acastanhados presentes entre os núcleos contracorados 
com hematoxilina (Figura). Na análise global do conjunto 
de 50 amostras incluídas no estudo, houve diferenças na 
imunocoloração quanto à extensão e à intensidade, como pode 
ser visto na Tabela 1. A hiperexpressão de Twist1 foi evidenciada 
em 34 das 50 amostras (68%).  No grupo de pacientes com 
câncer, amostras pareadas de tecido tumoral e não tumoral de 
área localizada em torno de 10 cm do tumor foram analisadas. 
A hiperexpressão de Twist1 foi observada em 18 das 20 amostras de 
tumor e em 15 das 20 amostras de tecido não tumoral adjacente 
ao tumor. Apesar de não diferirem entre si, ambos os resultados 

FIGURA – Imunocoloração citoplasmática positiva para Twist1 em amostras de mucosa 
normal e no carcinoma colorretal. De a-c, exemplos de carcinomas com intensidade de 
coloração classificada neste estudo como fraca (a), média (b) e forte (c)
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foram estatisticamente significativos quando comparados com as 
amostras de tecido colorretal não maligno provindo de pacientes 
do grupo-controle (p < 0,001), nas quais a hiperexpressão de 
Twist1 não foi detectada (Tabela 2). Em 14 pacientes com 
câncer, a hiperexpressão de Twist1 foi detectada tanto no tecido 
tumoral como no tecido não tumoral adjacente; em quatro, 
a hiperexpressão foi detectada somente no tumor; em um, 
somente no tecido não tumoral adjacente; e em um, não houve 
hiperexpressão no tumor nem no tecido não tumoral adjacente. 

As características clínicas e patológicas dos casos de CCR 
foram analisadas quanto à sua associação com a hiperexpressão 
de Twist1 (Tabela 3). A hiperexpressão de Twist1 é menos 
frequentemente detectada em tumores em estágios I e  II quando 
comparados com tumores em estágio mais avançados (p < 0,05).
Não foram observadas diferenças significativas em relação à idade 
e ao gênero dos pacientes, bem como em relação à localização e 
ao grau de diferenciação histológica dos tumores. 

não ocorrendo na mucosa colônica normal de pacientes sem CCR, 
indicando-o como um marcador tumoral em potencial.  

Novos relatos visam contribuir para a definição do papel 
biológico da Twist1 no CCR. Estudos anteriores têm evidenciado 
a contribuição dessa proteína no desenvolvimento tumoral e 
na metástase, bem como a influência sobre o prognóstico dos 
pacientes portadores(10, 13, 14, 18). Sabe-se que Twist1 tem papel 
central na EMT, processo que leva às alterações na polaridade, 
nas moléculas de adesão intercelular e na mobilidade celular. 
A EMT é iniciada quando proteínas como N-caderinas, Twist1 e 
fibronectina estão hiperexpressas ao mesmo tempo em que os 
inibidores da EMT, como E-caderina e citoqueratinas, apresentam 
sua expressão diminuída(3). 

O presente estudo é o primeiro a investigar a hiperexpressão 
de Twist1 em pacientes com CCR, comparando-os com os do 
grupo-controle sem neoplasia. Nossos dados demonstram que 
a expressão da Twist1 foi elevada em 18 amostras provindas 
de pacientes com diagnóstico confirmado de CCR, porém, em 
nenhum dos tecidos do grupo-controle não maligno (p < 0,001). 
A ausência de hiperexpressão de Twist no grupo-controle sugere 
que essa alteração pode representar um cofator essencial no 
desenvolvimento do CCR e não um achado meramente acidental. 

Observamos ainda que nos pacientes com CCR a 
hiperexpressão de Twist1 ocorre tanto nas células tumorais 

TABELA 3 – Associação da hiperexpressão proteica de Twist1 e as principais 
características clinicopatológicas

Característica n
CCRs Tecidos não tumorais adjacentes

    Hiperexpressão p Hiperexpressão p
Todos os 
pacientes

20 18 15

Idade (anos)

  ≥ 50 16 15 0,957 13 0,369

  ≤ 50 4 3 2
Sexo

    Feminino 12 10 0,745 9 0,802
  Masculino 8 8 6

Localização do tumor
  Colon direito 3 2 0,365 2 0,477

  Colon esquerdo 7 7 5
  Reto 10 9 8

Diferenciação do tumor
  Bem/moderado 18 17 0,804 13 0,966

  Pouco 2 1 2
TNM

  I-II 8 6 0,038 5 0,246
  III-IV 12 12 10

Twist1: proteína 1 relacionada à Twist; CCR: carcinoma colorretal.

TABELA 1 – Composição dos escores finais da imunocoloração de Twist1

Análise imuno-histoquímica de Twist1
Extensão Intensidade Escore final

Escore n Escore n n (%)
  0 0   0 0

0-4 16 (32) 
  1 0   1 15 
  2 3   2 9 

5-6 34 (68)
  3 47   3 26 

Twist1: proteína 1 relacionada à Twist.

TABELA 2 – Expressão de Twist1 no tecido colorretal normal, no CCR 
e no tecido não tumoral adjacente ao tumor

Histologia n Twist1

 
Expressão normal

(%)
Hiperexpressão

(%)
p*

Tecido colorretal normal 10 10 (100) 0 (0) < 0.001
CCR 20 2 (10) 18 (90) 0.905

Tecido não tumoral 
adjacente 20 5 (25) 15 (75)  

Twist1: proteína 1 relacionada à Twist; CCR: carcinoma colorretal; *expressão de Twist1 no 
tecido colorretal normal versus tecido não tumoral adjacente ao tumor (p = 0,006).

DISCUSSÃO

Neste estudo, analisamos a expressão de Twist1 nos tumores 
e nos tecidos normais adjacentes, bem como a relação entre 
a hiperexpressão da proteína Twist1 e os parâmetros clinico-
patológicos de pacientes com CCR. Observamos que a ocorrência 
de Twist1 é citoplasmática, com ou sem a expressão nuclear, e que 
a hiperexpressão dessa proteína é exclusiva dos tecidos tumorais, 
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como na mucosa que ainda não apresenta alterações macro 
ou microscópicas visíveis. Esse achado já havia sido descrito 
também em outras neoplasias(7, 8, 11, 12) e em outros estudos 
com CCR(14, 15, 18, 19). A detecção da hiperexpressão na mucosa 
aparentemente normal de pacientes com CCR sugere que este 
pode ser um evento precoce no processo da carcinogênese 
colorretal. Kyo et al. (2006)(12), ao analisarem a Twist1 em 
tumor endometrial, encontraram expressão nas margens dos 
focos tumorais e, em alguns casos, no estroma histologicamente 
normal fortemente corado. Uma explicação para esses achados é 
que tais células, apesar de se assemelharem morfologicamente ao 
estroma normal, já poderiam apresentar mudanças genéticas ou 
epigenéticas ou serem derivadas de células cancerosas. Ademais, a 
expressão elevada da Twist1, nas margens dos focos tumorais e nos 
tecidos adjacentes aos tumores, pode ser consequência da hipóxia 
intratumoral(6).

No entanto, ainda restam controvérsias na literatura em 
relação à forma como essa expressão é alterada à medida que 
a doença avança. Estudo semelhante ao nosso conduzido por 
Gomez et al. (2011)(14) revelou que a superexpressão do Twist1 
foi restrita aos tecidos tumorais (86,1%), não sendo encontrada 
mucosa normal de pacientes com CCR. Esses dados em conjunto 
indicam que, embora a hiperexpressão de Twist1 seja um evento 
mais frequente em relação à evolução da doença (mucosa 
normal > mucosa normal adjacente > tumor), o conhecimento 
exato sobre o significado desse achado biológico permanece 
obscuro.

Neste estudo, a reação positiva e a interação entre a Twist1 e o 
anticorpo anti-Twist1 com o segundo anticorpo foram observadas 
predominantemente no citoplasma das células epiteliais. Esse 
achado está alinhado ao observado ao estudo prévio(16), que 
verificou também a localização citoplasmática de Twist1 no CCR. 
Já Rauof et al. (2021)(18) reportou a localização citoplasmática e 
nuclear de Twist1 no CCR, apesar de observar que essa expressão 
nuclear está confinada a tumores com estágios TNM mais 
elevados, como uma alteração tardia na carcinogênese do CCR. 
Essa diferença poderia ser explicada pelo nosso reduzido tamanho 
amostral, merecendo confirmação posterior.  

Este trabalho demonstrou que a hiperexpressão de Twist1 
no CCR está significativamente relacionada com estágios TNM 
mais elevados, como já evidenciado em estudos prévios(13, 15, 16, 20). 
Com relação à Twist1 no CCR, estudos prévios demonstraram 
seu papel na carcinogênese, como a indução da EMT em células 
in vitro(16). Consistente com esses resultados, demonstramos 
aqui que a relação existente entre a hiperexpressão de Twist1 
e os estágios TNM elevados sugere o envolvimento de 
Twist1 nos processos de invasão e metástase no CCR. Entretanto, 

não encontramos uma clara correlação entre a hiperexpressão 
e os outros parâmetros clinicopatológicos relevantes no CCR. 
Nossos dados não confirmam o achado de que a hiperexpressão 
de Twist1 esteja relacionada com a baixa diferenciação tumoral, 
como observado por alguns autores(18, 21). Além disso, também 
não observamos relação entre a hiperexpressão de Twist1 e o 
sexo e a idade, dado que corrobora os resultados de estudos 
prévios(16, 20), porém discordante em relação ao estudo de Valdez-
Mora et al. (2009)(15), que encontrou expressão de Twist1 
significativamente mais elevada em homens. Essas diferenças 
podem ser atribuídas à determinação do nível de expressão de 
Twist1 [ácido ribonucleico mensageiro (mRNA)] por reação 
em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real ou a diferentes 
cut-off das variáveis analisadas. 

Parece haver evidências da relação de hiperexpressão de 
Twist1 com redução da sobrevida(13, 14, 22, 23) e aquisição 
de resistência aos quimioterápicos(18), que interferem no 
prognóstico dos pacientes com CCR. A ausência de dados de 
follow-up em nosso estudo não permitiu, no entanto, que 
analisássemos a influência da hiperexpressão de Twist1 no 
curso clínico dos pacientes e como ela afeta a sobrevida global 
e a sobrevida livre de doença dos pacientes com CCR. Estudos 
adicionais que avaliem a influência da hiperexpressão de Twist1 
sobre o prognóstico são necessários.  

CONCLUSÃO

Twist1 está frequentemente hiperexpressa no tecido tumoral 
e na mucosa normal adjacente ao tumor de pacientes com CCR, 
não sendo encontrada, contudo, em pacientes sem a neoplasia. 
Esse achado pode indicar o envolvimento precoce de Twist1 na 
carcinogênese do CCR, sugerindo sua possível aplicação como 
marcador tumoral. Twist1 também está associada à evolução 
clínica do CCR, pois se encontra significativamente mais expressa 
em tumores em estágios TNM mais elevados. Cabe pontuar, no 
entanto, que essas observações merecem ser confirmadas em 
estudos que analisem maior número de indivíduos e esclareçam 
as vias moleculares responsáveis pelas alterações aqui observadas, 
visando a aplicação de Twist1 como biomarcador diagnóstico ou 
prognóstico no CCR.
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