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RESUMO 

 

VALEJO, F. A. M. Transição epitélio-mesenquimal e presença de células CD44+/CD24- 

como fatores de predição de metástase axilar no câncer de mama inicial. 2010. 99f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2010. 

 

Sabemos hoje que os tumores sólidos apresentam uma composição celular heterogênia 
e que apenas uma pequena parcela dessas células apresenta capacidade de se proliferar e gerar 
novos tumores. Estudos prévios sobre a formação do câncer de mama têm sido realizados 
com base na combinação dos marcadores de superfície celular CD44 e CD24. Já foi 
demonstrado que uma subpopulação de células do câncer de mama com alta expressão de 
CD44 e baixa expressão de CD24 (CD44+/CD24-) tem maior capacidade de gerar tumores, 
quando comparadas com a subpopulação de células CD44-/CD24+. O objetivo do estudo foi 
identificar a taxa de células com fenótipo CD44+/CD24- presentes nos tumores mamários e 
relaciona-la com a taxa de comprometimento dos linfonodos axilares ipsilaterais por 
neoplasia, além de avaliar também sua relação com outros fatores sabidamente relacionados 
com mal prognóstico da paciente. Pacientes e métodos: avaliamos prospectivamente 53 
amostras cirúrgicas provenientes de 42 pacientes com diagnóstico histopatológico de 
carcinoma de mama, quantificando as células CD44+/CD24- por citometria de fluxo. 
Relacionamos a porcentagem destas células encontrada em cada amostra com o 
comprometimento axilar, os receptores hormonais e Her-2, a idade da paciente, o grau 
histológico do tumor, o diâmetro patológico do tumor e o tipo histológico. Resultados: 
verificamos um significante aumento da população de células CD44+/CD24- no grupo de 
carcinomas ductais invasivos em pacientes que apresentavam metástase axilar [mediana 
8,53% (3,6 – 71,2%)] em relação ao grupo de pacientes sem linfonodos comprometidos pela 
neoplasia [mediana 1,49% (0,3 – 17,1%)] (p=0,0002). Conclusão: concluímos então que 
quando estudamos vários tumores mamários invasivos de mesma classificação histológica, 
podemos notar que existe uma variação na quantidade de células CD44+/CD24- entre eles. 
Nosso estudo mostrou que essa variação está relacionada à agressividade tumoral e à sua 
capacidade de gerar metástases já que, tumores com maior quantidade de células 
CD44+/CD24- apresentam maior taxa de comprometimento dos linfonodos axilares. 

 

 

Palavras-chave: Câncer de mama. Transição epitélio-mesenquimal. Metástase axilar. Células 
CD44+/CD24-. 
 



	  

ABSTRACT 

 

VALEJO, F. A. M. Epithelial-mesenchymal transition and the CD44+/CD24- cells as 
predicting factors for lymph node metastasis in early breast cancer. 2010. 99f. 
Dissertation (Masters) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2010. 

 

It is known that solid tumors are composed by a heterogeneous combination of cells 
and only a small portion of these cells has the capacity to proliferate and generate new 
tumors. Previous studies about the breast cancer initiation have been based on a combination 
of CD44 and CD24cell surface markers. It has been shown that this subpopulation of breast 
cancer cells with high expression of CD44 and low expression of CD24 (CD44+/CD24-) has a 
greater capacity to generate tumors when compared with the subpopulation of cells CD44-

/CD24+. The study objective was to identify whether the rate of cells with CD44+/CD24- 
phenotype present in breast tumors is related with the rate of ipsilateral lymph node 
metastasis, in addition to evaluate its relationship with other risk factors known to be related 
with worst prognosis. Patients and methods: we prospectively evaluated 53 surgical 
specimens from 42 patients with histological diagnosis of breast cancer, quantifying 
CD44+/CD24- cells through flow cytometry. We list the percentage of these cells found in 
each sample with axillary lymph node status, hormone receptors and Her-2, patient age, 
histological grade, pathological tumor diameter and histological tumorclassification. Results: 
we find a significant increase of CD44+/CD24- population in the invasive ductal carcinomas, 
in patients with axillary metastasis [median 8.53% (3.6 - 71.2%)] than in the group of patients 
without lymph nodes metastasis [median 1.49% (0.3 - 17.1%)] (p = 0.0002). Conclusion: 
when we studied several invasive breast tumors of same histological classification, we note 
that there is variation in the number of CD44+/CD24- cells. Our study showed that this 
variation is related to tumor aggressiveness and their ability to generate metastasis, because 
tumors with high rate of CD44+/CD24- cells have a higher rate of lymph node metastasis.	  

 

 

 

Keywords: Breast cancer. Epithelial-mesenchymal transition. Axillary metastasis. 
CD44+/CD24- cells 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O câncer de mama 

Apesar dos avanços em sua detecção e tratamento, o câncer de mama continua sendo 

uma doença de difícil controle e com alta mortalidade. Em 2005, de um total de 58 milhões de 

mortes ocorridas no mundo, o câncer foi responsável por 7,6 milhões, o que representou 13% 

de todas as mortes. Estima-se que em 2020, o número de casos novos anuais seja da ordem de 

15 milhões, sendo que os tumores de mama (1 milhão de novos casos) seriam os mais 

freqüentes no sexo feminino. Em 2009, houve uma incidência de 194.280 novos casos de 

câncer de mama nos Estados Unidos e 40.610 mortes pela doença (JEMAL et al., 2009). No 

Brasil, as estimativas para o ano de 2008, segundo o Instituto Nacional do Câncer, válidas 

também para o ano de 2009, apontaram para 466.730 novos casos de câncer. Destes, o câncer 

de mama é o mais incidente na população do sexo feminino (49 mil novos casos), com 

exceção do câncer de pele não melanoma (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Esses números 

expressivos nos fazem perceber que, esforços no sentido de desenvolver novos métodos de 

prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama são importantes, bem como definir 

critérios adequados para se determinar o prognóstico e assim, a agressividade do tratamento a 

ser proposto à paciente. 

Alguns fatores associados ao câncer de mama já foram estudados e hoje são utilizados 

na predição da agressividade da doença. Esses chamados fatores prognósticos, além de 

servirem como preditores de sobrevida, muitas vezes são utilizados para se definir o 

tratamento das pacientes. Características como o tamanho do tumor, o número de linfonodos 

axilares comprometidos, o tipo e o grau histológico, a presença de invasão linfovascular 

peritumoral, a presença de receptores hormonais e a expressão do HER-2 são alguns dos mais 
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usuais determinantes de prognóstico, utilizados atualmente (SOERJOMATARAM et al., 

2008). Esses fatores, quando utilizados para determinar o tipo e a agressividade do 

tratamento, dividem as pacientes em alguns grupos, e o tratamento proposto para cada grupo 

passa a ser semelhante em diversas pacientes. No entanto, estudos recentes tem mostrado que 

o câncer de mama compreende um grupo heterogêneo de tumores, com comportamentos 

biológicos diferentes, e com características moleculares distintas (RAZZAK; LIN; WINER, 

2008). Essas características tornam distintos os tumores que são considerados iguais, quando 

analisados apenas do ponto de vista dos fatores prognósticos, e nos faz pensar sobre o fato de 

estarmos tratando de forma semelhante tumores com comportamentos moleculares tão 

diversos. 

 

1.2 Transição epitélio-mesenquimal 

A morte decorrente da progressão do câncer de mama é secundária ao 

desenvolvimento da doença metastática, e a capacidade que um carcinoma da mama tem de 

desenvolver metástase à distância, acaba sendo um importante fator prognóstico da doença. 

Nos carcinomas o processo de formação metastática é complexo, e se dá através de uma 

seqüência de passos distintos, que resulta das interações entre as células tumorais e o 

microambiente tecidual onde estas células se encontram. Em cada um desses passos, as 

células malignas tem de superar os sistemas de controle do organismo, modificar seu 

comportamento e suas características fenotípicas principais, e se adaptar a novos ambientes 

para desenvolver tumores em sítios distantes da neoplasia original. O primeiro passo deste 

processo, a invasão, requer um comportamento neoplástico das células epiteliais tumorais, 

que se tornam capazes de perder a adesão célula-célula e ganhar motilidade. Esse processo 

inicial capacita as células epiteliais a se desprender do seu sítio de origem e invadir os tecidos 
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adjacentes. No segundo passo, chamado intravasão, as células tumorais penetram através do 

endotélio vascular sanguíneo ou linfático e ganham a circulação sistêmica. Apenas algumas 

células tumorais presentes na circulação parecem ser capazes de sobreviver neste ambiente. 

Destas células sobreviventes, algumas completam o terceiro passo, a extravasão, no qual as 

células tumorais penetram no endotélio dos capilares e atingem sítios distantes. Neste novo 

ambiente hospedeiro, um conjunto ainda menor dessas células metastáticas consegue 

proliferar formando um pequeno conjunto de células malignas (micrometástases) que irá se 

transformar em tumores metastáticos secundários (FIDLER, 2003). Para atravessar todas 

essas etapas necessárias à formação metastática, as células epiteliais malignas passam por 

diversas transformações. Uma dessas transformações é a inativação do mecanismo de adesão 

célula-célula, que faz com que elas adquiram propriedades locomotoras. Esta mudança no 

fenótipo celular observado nas células epiteliais tem sido denominado de transição epitélio-

mesenquimal (EMT) (Figura 1.2.1) (THIERY, 2002; YANG et al., 2004). 

A transição epitélio-mesenquimal é um processo que ocorre fisiologicamente durante 

algumas fases do desenvolvimento embrionário em algumas espécies de animais, sendo 

fundamental em muitos processos histogênicos, particularmente nos vertebrados, onde o 

coração, o sistema músculo-esquelético, a maioria das estruturas craniofaciais e os nervos 

periféricos são formados por esse mecanismo (THIERY, 2002). Historicamente as células 

epiteliais e mesenquimais foram identificadas com base na sua aparência visual e na 

morfologia das estruturas multicelulares que elas formam (SHOOK; KELLER, 2003). Um 

típico epitélio é uma camada de células, freqüentemente com espessura de apenas uma célula, 

onde cada uma se dispõe individualmente em relação à célula vizinha de uma maneira 

uniforme. Junções celulares regularmente espaçadas e adesões entre as células epiteliais 

vizinhas as mantém firmemente unidas e inibem o movimento de células individuais além da 

monocamada epitelial. Uma adesividade interna permite à camada epitelial apresentar um 
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espaço tridimensional e mantê-lo com definição estrutural e rigidez mecânica. A camada 

epitelial é polarizada, isso significa que as superfícies apical e basal são claramente diferentes, 

aderindo à diferentes substratos ou apresentando diferentes funções.  

 

Figura 1.2.1.Sítios de transição epitélio-mesenquimal (EMT) na progressão do carcinoma. As células normais do 
epitélio podem sofrer um processo proliferativo local dando origem à hiperplasia. Alterações epigenéticas e 
mutações genéticas levam ao carcinoma “in situ”, ainda contornado pela membrana basal intacta. Novas 
mudanças podem induzir uma disseminação local das células neoplásicas iniciando o processo de Transição 
epitélio-mesenquimal (EMT), com rotura da membrana basal e extravasamento das células neoplásicas ao 
estroma. As células atingem a circulação linfática ou sanguínea (Intravasão) e são levadas passivamente pela 
circulação à órgãos distantes. Neste novo local, as células neoplásicas migram para o novo órgão ou tecido 
(Extravasão) onde podem ficar isoladas (micrometástases) ou formar um novo tumor (macrometástase) 

 

As células mesenquimais, por outro lado, geralmente não apresentam estrutura 

organizada e também não possuem uma compacta adesão intracelular. Elas dão origem à 

estruturas com forma irregular e não uniformes em composição e densidade. As células 

mesenquimais possuem uma forma mais alongada em relação às células epiteliais e a adesão 

entre as células é muito menor, o que fornece à elas uma importante capacidade migratória. 
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Ao contrário do epitélio, a estrutura irregular do mesênquima não permite uma rígida função 

especializada. Além disso, a migração mesenquimal é mecanicamente diferente do 

movimento epitelial. Células epiteliais se movem como uma camada em bloco. Por outro 

lado, a migração mesenquimal é muito mais dinâmica e pode acontecer célula a célula, 

individualmente (LEE et al., 2006). Hay (2005), quem primeiro descreveu a transição 

epitélio-mesenquimal, ilustra a diferença fundamental de tais movimentos na embriogênese 

(sutil / controlada) e tumorigênese (agressivo / não controlada) para definir os mecanismos 

distintos na EMT. Transformar uma célula epitelial em uma célula mesenquimal requer 

alterações na morfologia, arquitetura celular, aderência e capacidade de migração. 

Diversos estudos tem procurado mostrar modificações moleculares que fazem com 

que uma célula epitelial adquira propriedades de células mesenquimal. Uma delas é a perda 

da transcrição de proteínas epiteliais como a e-caderina (KANG; MASSAGUE, 2004; LEE et 

al., 2006). A e-caderina é um componente importante da “zonula adherens” e regula a adesão 

celular homofílica dependente de cálcio. A sua expressão tem sido descrita como disfuncional 

ou ausente na maior parte dos carcinomas indiferenciados e em estágios avançados, tanto 

mamários, quanto originados de outros epitélios (WHEELOCK; JOHNSON, 2003). Outra 

alteração é um aumento da expressão de proteínas específicas do mesênquima como a 

fibronectina, a vimentina e actina de músculo liso. Este padrão de expressão protéica está 

associado com mudanças abruptas na organização do citoesqueleto e perda da polaridade 

ápico-baso-lateral (GRUNERT; JECHLINGER; BEUG, 2003; DEBNATH; BRUGGE, 2005; 

HAY, 2005). 

A ocorrência de EMT durante a progressão do tumor permite às células do tumor 

ainda não invasivo, adquirir a capacidade de infiltrar os tecidos vizinhos e conseqüentemente 

enviar metástases para locais distantes. A evidência mais convincente para o envolvimento de 

EMT na oncogênese é a capacidade dos reguladores EMT de induzir uma agressividade 
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tumoral (THIERY, 2002). Uma observação cada vez mais evidente é a de que a expressão 

reduzida de genes envolvidos na adesão e comunicação célula-célula provavelmente está 

relacionada à promoção do processo de invasão e, por outro lado, a re-expressão desses genes 

é fundamental para a sobrevivência e nova adesão do tumor metastático (COWIN; 

ROWLANDS; HATSELL, 2005). Assim, o processo de formação metastático possivelmente 

é determinado por vias de sinalização que controlam a re-expressão de genes relacionados à 

adesão e comunicação célula-célula (SHERIDAN et al., 2006). Genes primariamente 

descritos como importantes no controle da embriogênese como o TWIST-1 e SNAIL-2 

(SLUG) têm sido associados ao prognóstico e progressão do carcinoma de mama. O gene 

TWIST-1 foi recentemente descrito como uma proteína supressora da expressão de e-caderina 

e a sua ativação é capaz de induzir a EMT, estando correlacionado com doença metastática 

em carcinomas de várias origens incluindo o câncer de mama (YANG et al., 2004; KWOK et 

al., 2005; LEE et al., 2006). O SLUG é um fator de transcrição encontrado em vertebrados e 

primariamente descrito no controle da gastrulação. Ele também está associado com a redução 

da expressão de e-caderina e, em estudos com carcinoma mamário humano, a sua expressão 

está relacionada com carcinomas indiferenciados e presença de metástase para linfonodos 

regionais (LEPTIN, 1991; BLANCO et al., 2002). 

Utilizando um modelo “in vitro - in vivo” de transformação maligna de células ductais 

induzida por estrogênio Tiezzi, Fernandez e Russo (2007), demonstraram que durante o 

processo da carcinogênese, existe um aumento progressivo da capacidade celular em ativar o 

processo de transição epitélio-mesenquimal com redução progressiva da expressão de e-

caderina e aumento da expressão de vimentina e fibronectina-1. Em adição, a expressão dos 

genes TWIST-1 e SNAIL-2 está aumentada nas células tumorigênicas e encontra-se reduzida 

no fenótipo não invasor, sugerindo que estes genes possam ser realmente responsáveis pelo 

processo de EMT e invasão. 
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1.3 Stem cells 

O mecanismo pelo qual a indução de EMT afeta as células epiteliais da glândula 

mamária é desconhecido. Alguns estudos demonstraram que, tanto as células luminais, 

presentes na camada interna do ducto mamário, como as células mioepiteliais, que circundam 

os ductos externamente, originam-se de células com características primordiais (“stem cells”). 

Estas, por sua vez, definem a arquitetura final da glândula mamária, que é composta por 

ramificações ductais (SHACKLETON et al., 2006; STINGL et al., 2006; VILLADSEN et al., 

2007). A relação entre “stem cells” e o câncer de mama tem sido aventada após a descoberta 

da presença de células com atributos de células primordiais em conjunto com a neoplasia. 

Tanto os tumores hematológicos quanto os tumores sólidos apresentam um pequeno grupo de 

células neoplásicas em meio ao tumor que têm a capacidade de proliferar-se extensivamente 

dando origem a novos tumores. Essas células foram chamadas de “cancer stem cells” ou 

“células iniciadoras de tumor” (TICs - do inglês, tumor-initiating cells). Após transplantadas 

as TICs dão origem à tumores que compreendem tanto novas TICs, bem como uma população 

heterogênea de células tumorais (REYA et al., 2001). 

“Stem cells” (do inglês, células tronco), são definidas como células que têm a 

habilidade de perpetuar a si mesmas através de um processo de alto-renovação além de serem 

capazes de se diferenciar e gerar células maduras de um tecido específico. Apesar de ser 

coerente dizer que cada tecido específico e bem diferenciado origina-se de uma “stem cell”, a 

identificação e isolamento dessas células foi realizada em apenas algumas situações. Por 

exemplo, células tronco hematopoiéticas, isoladas em humanos são responsáveis pela geração 

e regeneração das células do sistema hematológico e tem sido amplamente utilizada no 
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contexto terapêutico como elementos vitais nos transplantes de medula óssea (REYA et al., 

2001). 

Sabemos hoje que os tumores sólidos apresentam uma composição celular 

heterogênea e que apenas uma pequena parcela dessas células apresenta capacidade de se 

proliferar e gerar novos tumores. Existem duas explicações possíveis para este fato. A 

primeira seria que as células tumorais, em sua totalidade, apresentam baixa, porém unânime 

capacidade proliferativa, de tal forma que a formação de novos tumores poderia ser 

proveniente de todas as células tumorais. Outra explicação para o fato seria que a maioria das 

células tumorais é incapaz de proliferar-se e dar origem a novos tumores, e apenas um 

subgrupo celular com características de células primordiais (“cancer stem cells” ou TICs) 

seria capaz de dar origem a novos tumores (REYA et al., 2001) (Figura 1.3.1). 

 

 

Figura 1.3.1 Dois modelos de heterogeneidade dos tumores sólidos. Na esquerda observa-se que as células 
neoplásicas apresentam diferentes fenótipos, tem um extenso potencial proliferativo e exibem potencial para 
formação de novos tumores. Na direita observa-se que a maioria das células tumorais apresenta um potencial 
proliferativo limitado e apenas um subgrupo específico de células mantém um elevado potencial proliferativo e 
são capazes de dar origem a novos tumores (REYA et al., 2001) 
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Estratégias terapêuticas existentes atualmente têm sido altamente baseadas no primeiro 

modelo, onde todas as células participam da proliferação tumoral, porém a atual falha dessas 

terapêuticas em curar a maioria dos tumores sólidos existentes  sugere que a proposta da formação 

de novas células tumorais à partir de células com características de células primordiais é verdadeira. 

A habilidade em identificar “cancer stem cells” em tumores de mama nos permite 

elucidar os caminhos que levam a formação de sítios celulares metastáticos. A existência de 

um sub-grupo celular tumorigênico deve fornecer explicações para uma série de observações 

clínicas de pacientes com câncer de mama. Tem sido demonstrado que mais de 30% dos 

pacientes com câncer de mama apresentam doença micrometastática óssea no momento do 

diagnóstico. No entanto, após 5 anos de seguimento, apenas uma pequena parcela desses 

pacientes irão desenvolver metástases clinicamente evidentes (AL-HAJJ et al., 2003). É 

especulado de que esses achados se devem a um possível “adormecer” das células tumorais. 

Porém, uma explicação alternativa baseada na teoria das “cancer stem cells”, é que as células 

neoplásicas encontradas nos ossos podem derivar tanto de células tumorigênicas quanto de 

células não tumorigênicas e que apenas as células tumorigênicas darão origem a tumores 

clinicamente significativos. Essa segunda teoria sugere que o desenvolvimento de meios 

diagnósticos que identifiquem a presença de “cancer stem cells” tenha grande importância ao 

fornecer informações prognósticas para pacientes com câncer de mama.  

Apesar das conquistas nas diversas modalidades de tratamento do câncer de mama, 

ainda existe uma alta taxa de falha terapêutica devido à invasão tumoral e ao processo 

metastático. A identificação de “cancer stem cells” pode ter implicações terapêuticas 

importantes neste aspecto. As drogas utilizadas no tratamento do câncer geralmente são 

desenvolvidas baseadas na habilidade de gerar uma regressão tumoral em modelos animais. 

Porém, a maioria das células do tumor de mama não tem comportamento de células 

primordiais e, portanto, não são tumorigênicas. Se as drogas quimioterápicas falham em 
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atingir as “cancer stem cells”, e estas células persistem após a terapia, elas estão aptas a 

regenerar o tumor resultando em recidiva. É conhecido que células primordiais têm 

mecanismos que as tornam resistentes à quimioterapia. A identificação de populações de 

“cancer stem cells” permitiria identificar moléculas expressas nestas células que poderiam 

funcionar como alvo terapêutico eliminando essa crucial população trazendo mais efetividade 

no tratamento do câncer de mama (Figura 1.3.2) (AL-HAJJ et al., 2004). 

 

 

Figura 1.3.2. Tratamento do câncer. Terapias convencionais são direcionadas a exterminar o conjunto total de 
células do tumor. Essas células apresentam um limitado potencial proliferativo. Como as “cancer stem cells” 
(CSC) são resistentes às drogas utilizadas atualmente, elas permanecerão vivas e darão origem a um novo tumor 
(recidiva). Por outro lado, a utilização de terapias direcionadas às “cancer stem cells” seriam mais efetivas, 
impedindo a formação de novos tumores trazendo cura à paciente 

 

Como o processo de formação tumoral envolve mecanismos biológicos complexos e 

em parte ainda desconhecidos, a identificação de marcadores para determinar quais células 

realmente apresentam potencial tumorigênico é um processo complexo. Estudos prévios sobre 
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a formação do câncer de mama têm sido realizados com base na combinação de marcadores 

de superfície celular CD44+/CD24-. Essa subpopulação de células do câncer de mama com 

alta expressão de CD44 e baixa expressão de CD24 (CD44+/CD24-) foi isolada em efusões 

pleurais e foi demonstrado que elas têm maior capacidade de gerar tumores em modelos 

xenográficos, quando comparadas com outras subpopulações celulares (AL-HAJJ et al., 

2003). As células CD44+/CD24- foram chamadas inicialmente de “cancer stem cells” (CSC). 

Esta descoberta tem incentivado o pensamento de que realmente haja influência das CSCs no 

mecanismo da formação metastática (HERMANN et al., 2007). 

 

1.4 CD44 e CD24 

Sinais transmitidos pelo estroma peritumoral às células tumorais influenciam na sua 

atividade, proliferação e motilidade. Isso acontece em parte através de receptores 

transmembrana que interagem com moléculas da matriz extracelular. Um desses receptores é 

o CD44, o qual se liga com o ácido hialurônico, componente da matriz extracelular. O CD44 

(também conhecida como molécula de adesão celular, antígeno Hermes e PGP-1) é uma 

glicoproteína transmembrana receptora que compreende quatro domínios funcionais. O 

domínio extracelular distal é o principal responsável pela ligação com o ácido hialurônico, 

enquanto que o domínio extracelular proximal é o sitio de emendas alternativas do CD44 

mRNA que produz diferentes isoformas de CD44. O domínio intracelular interage com 

proteínas do citoesqueleto e outras proteínas de sinalização intracelular (AFIFY; PURNELL; 

NGUYEN, 2009). O gene CD44 codifica uma glicoproteína de superfície celular envolvida na 

interação célula-célula, adesão e migração celular e eventualmente pode interagir com outros 

ligantes como osteopontina, colágeno e matriz metaloproteinases. Esta proteína participa em 

uma grande variedade de funções celulares incluindo ativação de linfócitos, recirculação e 
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direcionamento celular, hematopoiese e no mecanismo de geração de metástase tumoral. A 

ligação do CD44 com o ácido hialurônico resulta em uma sinalização intracelular que está 

relacionada com a ativação de diversas habilidades celulares como adesão, migração e 

invasão, importantes na migração neoplásica e no desenvolvimento metastático. (Figura 1.4.1) 

 

Figura 1.4.1. Diagrama esquemático das vias de sinalização da ativação do CD44 pelo ácido hialurônico. Em 
células tumorais, a ativação resulta em proliferação e invasão tumoral 

 

O CD24 é uma proteína de adesão, encontrada na superfície celular. Tanto no tecido 

mamário normal quanto neoplásico, a positividade para CD24 está freqüentemente associada 

à um fenótipo luminal bem diferenciado. Apesar deste aspecto, a influência da expressão do 

CD24 na tumorigênese é incerta (MEYER et al., 2009). Al-Hajj et al. (2003), foram os que 

primeiro identificaram o impacto da expressão do CD24 na tumorigênese mamária, 

observando que células com fenótipo CD44+/CD24- apresentavam alta capacidade 

tumorigênica em ratos imunocomprometidos, enquanto células CD44+/CD24+ não eram 
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tumorigênicas. Mani et al. (2008), mostraram que células CD44+/CD24- apresentam um 

fenótipo mesenquimal. Em adição, alguns autores demonstraram que células CD44+/CD24- 

são mais invasivas que as células CD44+/CD24+ (KAIPPARETTU et al., 2008). Alguns 

estudos têm sido feitos comparando células com fenótipo CD44-/CD24+ e CD44+/CD24- no 

câncer de mama (SHIPITSIN et al., 2007; MANI et al., 2008). A natureza invasiva das células 

CD44+/CD24- no câncer de mama faz desse grupo um potencial alvo terapêutico no intuito de 

se eliminar a habilidade metastática de alguns tumores.  

 

1.5 “Cancer stem cells” e Transição epitélio-mesenquimal 

Pesquisadores tem demonstrado que o fenótipo celular em um tumor de mama não é 

fixo e que células do tumor mamário de baixo potencial proliferativo (CD44+/CD24+) 

facilmente se transformam num fenótipo proliferativo e agressivo, com características 

mesenquimais (CD44+/CD24-) (MEYER et al., 2009). Esse mecanismo chamado transição 

epitélio-mesenquimal, fundamental no processo de formação metastática, confere uma 

plasticidade à célula tumoral permitindo que células inicialmente não invasivas adquiram 

propriedades mais agressivas, iniciando as etapas do processo de formação metastática, já 

discutido anteriormente. A motilidade celular é um aspecto fundamental para uma célula 

neoplásica gerar metástase. A habilidade de uma única célula de mover-se do tumor primário 

ao sitio metastático é facilitada através dessa transição de um fenótipo epitelial 

(CD44+/CD24+) para um fenótipo mesenquimal (CD44+/CD24-). Adquirir um fenótipo 

mesenquimal está associado, entre outras coisas, com a perda de expressão da E-caderina e 

aumento da expressão de Vimentina. Um recente estudo demonstrou que a ativação da EMT 

pelos fatores de transcrição TWIST1 e SNAIL2 induz a transformação de células do epitélio 

mamário humano em células CD44+/CD24-. Estes dados demonstram uma potencial ligação 
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entre a EMT, que dá origem a células com capacidade de migração e invasão, com as células 

com propriedades de CSCs (MANI et al., 2008). Como alguns estudos têm demonstrado que a 

EMT aumenta o potencial tumorigênico de células de carcinoma, existe uma hipótese de que 

as CSCs não são uma entidade distinta más sim, células tumorais que transitoriamente 

adquirem propriedades de “stem cells” em conseqüência da EMT (HUGO et al., 2007). Este 

modelo mostra a influência da EMT na progressão do câncer (Figura 1.5.1). 

 

 

Fig 1.5.1. Transição epitélio-mesenquimal e formação de células CD44+/CD24-. O fenótipo migratório das 
células neoplásicas, através do processo de transição epitélio-mesenquimal, confere às células bem diferenciadas 
características mesenquimais, dando início ao processo de invasão e formação metastática 

 

1.6 Citometria de fluxo 

 

1.6.1 Princípios 

A citometria de fluxo é um processo que utiliza o laser para mensurar características 

de partículas biológicas como células ou partes celulares. Os citômetros de fluxo fazem uma 
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leitura de partículas ou células suspensas em meio líquido conforme elas atravessam uma 

fonte de luz. O princípio central da citometria de fluxo é que luz é dispersa e fluorescência é 

emitida, quando o laser atinge as partículas suspensas em movimento. A luz dispersa e a 

fluorescência emitida é mensurada em cada partícula que passa através da fonte de excitação. 

Os valores de dispersão e emissão podem ser usados para examinar uma variedade de 

aspectos bioquímicos, biofísicos e moleculares das partículas. Esta tecnologia é uma 

importante ferramenta para muitas disciplinas científicas uma vez que permite caracterizar 

células ou partículas em uma amostra heterogênia (Figura 1.6.1.1). 

 

 

Figura 1.6.1.1. Esquema do funcionamento do citômetro de fluxo. O laser atinge as partículas suspensas em 
movimento e a luz é dispersa e captada por sensores. 

 

As células ou partículas á serem analisadas em citometria de fluxo devem estar 

suspensas uma a uma em um meio líquido. Isso permite a formação de um fluxo único de 

células que atravessam o feixe de laser em uma corrente líquida. Quando o laser atinge as 

células individuais, dois tipos de fenômenos ocorrem, fornecendo informações sobre as 
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células. Primeiro, ocorre uma dispersão da luz, a qual está diretamente relacionada às 

características estruturais e morfológicas das células. Segundo, ocorre a produção de uma luz 

fluorescente, quando as células estão conjugadas à sondas fluorescentes. Essas sondas 

geralmente são anticorpos monoclonais conjugados à marcadores fluorescentes chamados 

fluorocromos. Elas reagem com as células ou partículas de interesse antes da análise, 

portanto, a quantidade de fluorescência emitida por uma célula que atravessa o feixe de laser é 

proporcional a quantidade de sonda fluorescente ligada a ela. Após a aquisição dos dados 

referentes à dispersão da luz e à fluorescência, para cada partícula, as informações resultantes 

podem ser analisados utilizando um computador e softwares específicos que estão associados 

ao citômetro (JAROSZESKI; RADCLIFF, 1999).  

A citometria de fluxo tornou-se uma poderosa ferramenta para uso em pesquisa, bem 

como em rotina clinica, porque os citômetros têm a capacidade de processar milhares de 

partículas individuais em questão de segundos. A grande vantagem de usar citometria de 

fluxo em relação a outros instrumentos laboratoriais é que ela fornece um resultado coletivo 

de milhares de medições individuais a partir de um grande número de partículas ao invés de 

fazer uma medição total da amostra. Existem dois tipos distintos de citômetros de fluxo. Um 

usado para adquirir dados de partículas de acordo com a dissipação de luz ou com a 

fluorescência emitida. O outro tipo é capaz de adquirir dados de dissipação e fluorescência, 

mas também, tem a poderosa habilidade para classificar e separar essas partículas. Ambos os 

tipos funcionam de forma similar durante a aquisição. Nos últimos anos a análise de 

partículas, tem sido mais utilizada do que a classificação. Assim, os citômetros de fluxo que 

realizam apenas aquisição de informações, sem triagem e separação, são os mais comuns dos 

dois tipos. 

Existem quatro sistemas básicos comuns à todos os citômetros. Em primeiro, o 

Sistema de Fluxo, o coração do citômetro, responsável por transportar células ou partículas de 
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uma amostra através de um instrumento de aquisição de dados. O componente principal desse 

sistema é a câmara de fluxo onde um diluente (geralmente tampão fosfato-salino – PBS) é 

dirigido pela pressão do ar a formar um fluxo contínuo. A amostra em análise é direcionada 

então para o fluxo antes do momento da aquisição dos dados (Figura 1.6.1.2). 

 

Figura 1.6.1.2. Esquema da câmara de fluxo de um citômetro. As células suspensas são direcionadas ao fluxo 
onde atravessam uma a uma o feixe de luz 

 

O próximo passo é o Sistema de Iluminação onde um feixe de laser passa através de 

um aparelho de foco antes de interceptar o fluxo de amostra. Este aparelho é um conjunto de 

lentes que concentra a emissão laser em um feixe, o que garante uma quantidade constante de 

iluminação de partículas, apesar das pequenas variações de posicionamento de partículas no 

fluxo da amostra. Luz e fluorescência são gerados quando o feixe de laser focalizado atinge 
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uma partícula dentro do fluxo de amostra. Estes sinais de luz são então quantificados pelo 

sistema óptico para produzir dados que são interpretados pelo usuário. 

O terceiro sistema é o Óptico e Eletrônico, responsável por coletar e quantificar pelo 

menos cinco tipos de parâmetros a partir da luz dissipada e da fluorescência emitida. A luz 

dissipada fornece informações a respeito do tamanho celular além da granulosidade do 

citoplasma bem como irregularidades da superfície celular. A fluorescência informa as células 

que estão ligadas às sondas adicionadas á suspensão.  

O quarto sistema é o de Análise e Arquivamento dos Dados. Após o laser dissipado e a 

fluorescência serem convertidos em sinais elétricos pelo sistema óptico e eletrônico, a 

informação é convertida em arquivos digitais possíveis de serem interpretados através de um 

software e armazenados pelo computador em um disco ou outro tipo de mídia. Os arquivos 

gerados possuem dados não processados de todos os parâmetros com coordenadas de cada um 

dos eventos adquiridos na amostra. Este tipo de arquivo é guardado em um disco rígido ou 

outro tipo de mídia durante a aquisição. O número de eventos adquiridos para cada amostra é 

sempre determinado antes da análise utilizando-se os parâmetros de ajuste do software de 

controle de operação do citômetro. 

Os parâmetros adquiridos durante uma citometria de fluxo são analisados através de 

um programa de computador apropriado, que fornece graficamente as informações através de 

diversas formas. Uma delas é a forma de “gráfico de pontos” ou “dot plots”. Os gráficos de 

pontos expressam os dados de cada partícula como um ponto dentro de ambos os eixos de 

coordenadas. Um ponto representa um evento adquirido. A posição de cada ponto reflete a 

intensidade relativa de cada um dos parâmetros mensurados em cada evento (figura 1.6.1.3) 

(JAROSZESKI; RADCLIFF, 1999). 
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Figura 1.6.1.3. Representação gráfica (dot plots) de citometria de fluxo. Vemos nesta amostra a formação de 
populações de células do sangue humano que se encontram em posições diferentes do gráfico de acordo com seu 
tamanho (FSC) e granulosidade (SSC) 

 

1.6.2 Fluorocromos 

Como dito anteriormente, quando se procura analisar a expressão de determinadas 

proteínas nas células de uma amostra, anticorpos monoclonais conjugados à substâncias 

fluorescentes chamados fluorocromos, são utilizados. Diversos fluorocromos estão 

disponíveis no mercado e sua utilização conjunta depende do número de canais existentes no 

citômetro. O isotiocianato de fluoresceína (FITC, de seu nome em inglês fluorescein 

isothiocyanate) é um derivado da fluoresceína usado como marcador em citometria de fluxo 

por conjugação com anticorpos. É uma molécula original de fluoresceína modificada com um 

grupo reativo isocianato (-N=C=S), substituindo um átomo de hidrogênio no anel inferior da 

estrutura. Este derivado é reativo porque atrai-se por grupos aminas e sulfidrila em proteínas. 
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FITC tem comprimento de onda de excitação e emissão de aproximadamente 495nm / 521nm. 

A Aloficocianina (APC, do nome em inglês allophycocyanin) é uma proteína da família das 

ficobiliproteínas que absorve e emite luz vermelha (650 – 660nm) e é encontrada nas 

cianobactérias e algas vermelhas. O pigmento ficobilina tem propriedades fluorescentes 

usadas em processos laboratoriais como a citometria. A ficoeritrina (PE, do nome em inglês 

phycoerythrin) é uma proteína de coloração vermelha, também da família das 

ficobiliproteínas, presente nas cianobactérias e algas vermelhas. Assim como todas as 

ficobiliproteínas, a ficoeritrina é composta por uma parte protéica organizada em uma 

estrutura de cadeias alfa e beta ligada à cromóforos chamados ficobilinas. O pico de absorção 

no espectro  de luz visível está em 495 e 545/566 nm, dependendo do cromóforo em que está 

ligado e o organismo considerado. Um forte pico de emissão existe em 575 ± 10 nm. A 

ficoeritrina é um pigmento acessório dos pigmentos principais da clorofila, responsável pelo 

processo da fotossíntese. A energia luminosa é capturada pela ficoeritrina e transferida a 

reação central da clorofila, na maioria das vezes, via ficobiliproteínas, ficocianina e 

aloficocianina. B-ficoeritrina possui alta absorção em 545 nm e emite fortemente 572 nm 

(amarelo) ideal para ser detectada por muitos instrumentos como o citômetro.  
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2 OBJETIVOS 

 

Nosso objetivo principal foi identificar se a taxa de células com fenótipo 

CD44+/CD24- presentes nos tumores mamários está relacionada com a taxa de 

comprometimento dos linfonodos axilares ipsilaterais por neoplasia, em pacientes com câncer 

de mama em estadios iniciais. 

Secundariamente propusemos também identificar se há relação entre a taxa de células 

CD44+/CD24- presentes no tumor e a presença de fatores marcadores de pior prognóstico já 

conhecidos atualmente. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Seleção de Pacientes 

No período de Março de 2009 à Fevereiro de 2010 foram colhidas cirurgicamente 53 

amostras provenientes de 42 pacientes com diagnóstico histopatológico de carcinoma de 

mama. Destas, 41 amostras eram de tumores mamários em estadios clínicos iniciais [16 

pacientes (38,1%) em estadio I, 15 pacientes (35,7%) em estadio IIA, 10 pacientes (23,8%) 

em estadio IIB], 10 amostras de linfonodos axilares comprometidos por neoplasia, 1 amostra 

de tumor mamário localmente avançado (estadio clínico IIIA) e 1 amostra de linfonodo axilar 

sem neoplasia. (Gráfico3.1.1) 

 

 

Gráfico 3.1.1. Distribuição das amostras colhidas durante o período do estudo. A maioria dos espécimes 
corresponde a amostras de tumor primário de mama em estadio inicial. LA = Linfonodo axilar comprometido 
por neoplasia. LL = Linfonodo axilar livre de neoplasia. TP = amostra de tumor primário em estadios iniciais. 
TP-LABC = amostra de tumor mamário localmente avançado 

 

 



Materiais	  e	  Métodos	  	  	  |	  	  	  42	  

Todas as pacientes foram selecionadas para tratamento cirúrgico primário no Setor de 

Mastologia e Oncologia Ginecológica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, conforme previsto 

no protocolo de tratamento do carcinoma de mama deste departamento.A mediana de idade 

foi de 56 anos (33 – 87). Nenhuma paciente apresentava diagnóstico clínico ou radiológico de 

doença metastática no dia da inclusão no estudo. Conforme a classificação histológica, 32 

pacientes (76,1%) apresentavam diagnóstico de carcinoma ductal invasor, 4 pacientes (9,5%) 

apresentavam diagnóstico de carcinoma lobular invasor, 2 (4,7%) apresentavam carcinoma 

intraductal, 2 (4,7%) carcinoma mucinoso, 1 (2,3%) carcinoma metaplásico e 1 (2,3%) 

carcinoma túbulo-lobular (Gráfico 3.1.2). 

 

 

Gráfico. 3.1.2. Distribuição das amostras de tumores coletados por tipo histológico incluindo os tumores 
primários em estadios iniciais e o tumor primário localmente avançado 

 

O grau de diferenciação histológica foi verificado em todas as neoplasias. O grau 

histológico I (bem diferenciado) foi encontrado em 14 pacientes (33,3%), o grau II 

(moderadamente diferenciado) foi encontrado em 18 pacientes (42,8%) e o grau III 
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(neoplasias indiferenciadas) foi encontrado em 10 pacientes (23,8%), incluindo-se a doença 

localmente avançada (Gráfico 3.1.3). 

 

 

Gráfico 3.1.3. Distribuição das amostras coletadas por grau de diferenciação histológica de tumores primários, 
incluindo os tumores de estadios iniciais e o tumor localmente avançado 

 

Com relação ao comprometimento dos linfonodos axilares por neoplasia, 22 pacientes 

(52,4%) apresentaram confirmação histopatológica de doença metastática axilar e 20 

pacientes (47,6%) não apresentaram comprometimento. A pesquisa do receptor de estrogênio 

nas amostras mostrou-se positiva em 38 pacientes (90,5%) e negativa em 4 pacientes (9,5%). 

O receptor de progesterona mostrou-se positivo em 33 pacientes (78,5%) e negativo em 9 

pacientes (21,5%). O Her-2 estava positivo em 8 pacientes (19,1%) e negativo em 34 

pacientes (80,9%). 

O diâmetro patológico médio dos tumores amostrados foi de 1,9 cm, variando de 0,5 a 

5,5, incluindo-se a lesão localmente avançada. A média de linfonodos axilares encontrados foi 

de 1,8 linfonodos por paciente, variando de 0 a 14. A tabela 3.1.1 resume as características 

das pacientes. 
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Tabela 3.1.1 Características clínicas e histopatológicas de 42 pacientes com câncer de mama submetidas a 
tratamento cirúrgico primário 

Características das Pacientes n= 42 (variação) % 
Idade Média 57,5  
≤45 anos 7 16,5 
>45 anos 35 83,5 
Estadio Clínico   
I 16 38,1 
IIA 15 35,7 
IIB 10 23,8 
IIIA 1 2,4 
Tipo histológico   
Ductal invasor 32 76,1 
Lobular invasor 4 9,5 
Ductal in situ 2 4,7 
Metaplásico 1 2,3 
Mucinoso 2 4,7 
Túbulo-Lobular 1 2,3 
Grau histológico   
I 14 33,3 
II 18 42,8 
III 10 23,8 
Comprometimento axilar   
Negativo 22 52,4 
Positivo 20 47,6 
Receptor Estrogênio   
Negativo 4 9,5 
Positivo 38 90,5 
Receptor de Progesterona   
Negativo 9 21,5 
Positivo 33 78,5 
Receptor Her-2   
Negativo 34 80,9 
Positivo 8 19,1 
Diâmetro do tumor (média) 1,9 (0,5 – 5,5)  
Linfonodos amostrados (média) 1,8 (0 – 14)  

 

3.2 Exames Iniciais e Complementares 

Todas as pacientes selecionadas apresentavam lesão mamária com hipótese diagnóstica de 

carcinoma de mama realizada através de exame clínico, exames complementares (mamografia, 

ultra-sonografia) e, eventualmente, com a realização de punção aspirativa com agulha fina. As 

pacientes foram estadiadas clinicamente na data da inclusão (Anexo A). 



Materiais	  e	  Métodos	  	  	  |	  	  	  45	  

Todas as pacientes foram submetidas a biópsia incisional prévia, biópsia de fragmento 

com agulha grossa (core biopsy) ou biópsia de congelação durante o ato cirúrgico para 

confirmação diagnóstica. Radiografia de tórax, ultra-sonografia hepática e cintilografia óssea 

foram realizados para rastreamento de metástases. Previamente à cirurgia foram realizados 

exames bioquímicos de função hepática (TGO, TGP, bilirrubinas), função renal (uréia e 

creatinina), cardíaca (eletrocardiograma e radiografia de tórax) e hematológica (hemograma 

completo). As pacientes com idade superior a 60 anos ou com história ou diagnóstico de 

cardiopatias foram encaminhadas ao Serviço de Cardiologia do mesmo hospital para 

avaliação de risco cirúrgico específico.  

 

3.3 Coleta do material 

A coleta do material foi realizada no centro cirúrgico central do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Imediatamente após o tumor ser extirpado pelo 

cirurgião, o mesmo era seccionado ao meio e um segmento de aproximadamente 2,0 

milímetros de espessura era retirado da área central da lesão, de forma que todo o diâmetro do 

tumor fosse amostrado. A amostra era colocada em meio para cultura celular e imediatamente 

levada ao laboratório para ser processada. O restante do material era foi fixado em solução de 

formaldeído a 10% e incluídos em parafina após 24 horas de fixação.  

 

3.4 Processamento do material 

O material incluído em parafina foi utilizado para realização de coloração com 

hematoxilina-eosina (HE) e para realização dos testes imunohistoquímicos. Através da 

coloração HE realizamos a avaliação histológica convencional para, além de confirmar o 
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diagnóstico de neoplasia maligna obtida inicialmente, determinar outras importantes variáveis 

relacionadas ao tumor tais como tipo histológico, grau de diferenciação histológica, presença 

de componente intraductal extenso, invasão angio-linfática, entre outras. 

 

3.4.1 Imunohistoquímica para RE, RP e HER-2 

Foram preparados cortes de tecido parafinizado (4 a 5µm) em lâminas com poli-L-lisina. 

Foram mantidos na estufa a 60º Celsius overnight e, posteriormente, desparafinizados em xilol e 

reidratado em etanol e água destilada. Realizado a recuperação antigênica, depois de colocadas as 

lâminas em suporte com tampão citrato (200ml/20 lâminas), em forno de micro-ondas por 7 

minutos em potência máxima. Depois de esfriadas, as lâminas, foram secas em suas bordas e 

lavadas em PBS. Os seguintes anticorpos primários foram incubados overnight à temperatura 

ambiente: RE (1:100, Novocastra, UK), RP (1:100, Novocastra, UK) e HER-2 oncoprotein 

(1:300, Novocastra, UK). Em seguida, as lâminas foram incubadas com o anticorpo secundário 

(Dako EnVision+ System – Anti-mouse Peroxidase) por 30 minutos e contra-corado com 

hematoxilina de Harris, azulado com água amoniacal e desidratado com alcoóis. Todas as lâminas 

foram avaliadas por três observadores. Os casos discordantes foram reavaliados em conjunto para 

definição da expressão. 

 

3.4.2 Análise da expressão de RE e RP. 

A avaliação da expressão dos receptores hormonais nos tumores foi realizada com 

microscopia de luz  em aumento de 100 a 400 vezes. Os cortes histológicos dos espécimes 

obtidos antes e após a quimioterapia foram dispostos lado a lado em uma mesma lâmina para 

maior facilidade de comparação. As lâminas foram avaliadas por dois observadores e os casos 

discordantes foram reavaliados em conjunto e chegado a um consenso final. Foram 

considerados casos positivos onde mais de 10% das células tumorais estavam com seus 

núcleos francamente corados (HARVEY et al., 1999; FITZGIBBONS et al., 2000; ANELLI 

et al., 2003; KOUREA et al., 2003). As Figuras 3.4.2.1 e 3.4.2.2 exemplificam casos de 



Materiais	  e	  Métodos	  	  	  |	  	  	  47	  

carcinoma ductal invasivo da mama com expressão positiva para receptor de estrógeno e 

receptor de progesterona, respectivamente. O controle positivo foi realizado com casos 

sabidamente positivos. O controle negativo foi feito sem o uso do anticorpo primário. Os 

casos foram categorizados em dois grupos: expressão positiva e negativa. 

 

 

Figura 3.4.2.1. Imagem de imunohistoquímica exemplificando a expressão do receptor de estrógeno (RE) em 
carcinoma ductal invasivo da mama. Em “A” nota-se a marcação positiva com coloração nuclear de tom marrom 
em aproximadamente 90% de todas as células neoplásicas. Em “B” a ausência de marcação nuclear mostra 
ausência do receptor (microscopia de luz; 400x) 
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Figura 3.4.2.2.Imagem de imunohistoquímica exemplificando a expressão do receptor de progesterona (RP) em 
carcinoma ductal invasivo da mama. Em “A” nota-se a marcação positiva com coloração nuclear de tom marrom 
em aproximadamente 60% das células neoplásicas. Em “B” a ausência de marcação nuclear mostra ausência do 
receptor. (microscopia de luz; 400x) 

 

3.4.3 Análise da expressão da proteína HER-2 

A imunorreatividade da proteína HER-2 foi determinada pela marcação de membrana 

celular e categorizada entre 0 e 3+. A categoria 0 foi definida pela ausência de marcação de 

membrana ou pela marcação em menos de 10% das células neoplásicas. A categoria 1+ foi 

definida pela tênue e mal definida marcação de membrana em mais de 10% das células 

neoplásicas. A categoria 2+ foi definida pela observação de fraca a moderada marcação 

completa de membrana em mais de 10% das células tumorais e a categoria 3+, definida pela 

marcação intensa da membrana em mais de 10% das células tumorais. Foram considerados 

positivos tumores categorizados como 2+ e 3+ (JACOBS et al., 1999b; a; BILOUS et al., 
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2003). A Figura 3.4.3.1 exemplifica a classificação da expressão imunohistoquímica da 

proteína HER-2.  

 

 

Figura 3.4.3.1. Expressão da proteína HER-2 avaliada por imunohistoquímica em carcinoma ductal invasivo da 
mama. Nota-se as diferentes intensidades de marcação de membrana (microscopia de luz; 400x). Em “A” 
expressão positiva – escore +3. Em “B” expressão positiva – escore +2. Em “C” expressão negativa – escore +1. 
Em “D” expressão negativa – escore 0 
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3.4.4 Preparo do tecido para citometria de fluxo 

 

3.4.4.1 Digestão tecidual e preparo da suspensão de células tumorais. 

Em uma placa sobre gelo e em meio MTH (Mouse Tonic Hanks) os espécimes foram 

fragmentados com o auxílio de uma lâmina de bisturi. Os fragmentos foram transferidos para 

um tubo com 100µl de Colagenase tipo I (1mg/ml). O volume era completado para 1ml 

adicionando-se MTH e colocado em agitador à 37°C por 1 hora (Thermomixer Eppendorf, 

1300 rpm). Para espécimes maiores que 6mm, o conteúdo era dividido em mais de um tubo de 

forma que houvesse espaço suficiente para uma agitação uniforme e adequada digestão 

celular. Após digestão, o material era todo colocado em um filtro de nylon (Cell Strainer 

70µm – BD Biosciences™) acoplado a um tubo Falcon™ (BD Biosciences™) e pressionado 

levemente com uma espátula plástica ao mesmo tempo em que era adicionado MTH na 

quantidade suficiente para que todo o material digerido atravessasse o filtro formando no 

fundo do tubo uma suspensão celular em meio MTH. A suspensão era então colocada em 

centrífuga refrigerada e sedimentada em 1100 rpm à 4°C por 5 minutos. O liquido 

sobrenadante era então vertido e descartado e o sedimento ressuspendido em 500µl de MTH. 

O processo de centrifugação era então realizado novamente e o sedimento residual 

ressuspendido em 100µl de MTH. O material era então levado para contagem e análise da 

viabilidade celular em câmara de Neubauer 

 



Materiais	  e	  Métodos	  	  	  |	  	  	  51	  

3.4.4.2 Contagem de células em câmara de Neubauer 

Uma lamínula especial, que fornece a profundidade correta era colocada sobre a área 

demarcada na câmara de contagem. Após ser bem homogeneizada, 6µl da suspensão celular 

era transferida para um pequeno tubo acrescentando-se 54µl de azul de tripano 0,2% obtendo-

se assim uma diluição 1/10. O conteúdo era bem misturado e uma alíquota retirada com a 

pipeta. Encostando-se a ponta da pipeta na borda da lamínula, toda a câmara de contagem era 

preenchida cuidadosamente. A área demarcada da câmara era então focada com objetiva de 

menor aumento. Cada quadrante da Câmara de Neubauer possui área de 0,1 mm2. Esses 

quadrantes possuem 16 quadrados menores. Ao adaptar uma lamínula de vidro à câmara de 

Neubauer, obtém-se altura de 0,1mm. A capacidade de volume é, portanto, de 0,1 mm x 0,1 

mm2 = 0,1 mm3 (0,1 mm3 = 0,0001 cm3 = 0,0001 mL ou 10-4 mL). Esta medida padronizada 

possibilita a quantificação da suspensão celular. Para isto deve-se contar as células presentes 

nos 4 quadrantes (Figura 3.4.4.2.1). Em seguida, o número total de células obtido nos 4 

quadrantes é dividido por 4 (média) e multiplicado pelo valor da diluição realizada. Ao final, 

o valor encontrado é multiplicado por 1 x 104 / mL (ordem de grandeza da câmara). As 

células viáveis então foram identificadas e contadas nas 4 áreas de um lado da câmara de 

contagem. O valor médio encontrado nos quatro quadrantes era então multiplicado pelo fator 

de diluição, no caso 10. Encontramos aproximadamente um valor médio de 1x107 células por 

tubo de amostra processada. 
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Figura 3.4.4.2.1. Área de contagem na câmara de Neubauer. A área destacada representa uma das quatro 
unidades de contagem que determina a quantidade de células existentes. A contagem das células nos quatro 
quadrantes encontrados nas extremidades, com posterior extração da média do valor encontrado, aumenta sua 
acurácia 

 

3.4.4.3 Marcação celular 

Quatro tubos de vidro, apropriados para citometria, foram separados para cada amostra 

e em cada um colocado o volume de suspensão correspondente a aproximadamente 1x106 

células. Em seguida, acrescentamos 10µl de soro de coelho e MTH suficiente para completar 

o volume de 100µl. Após descansar 30 minutos em temperatura ambiente, acrescentamos 5µl 

de cada anticorpo, marcado com o respectivo fluorocromo. No tubo 1 colocamos o anticorpo 

CD326 (EpCam) marcado com FITC, CD24 marcado com PE e CD44 marcado com APC. No 

tubo 2 colocamos CD-326 (EpCam) marcado com FITC, CD133 marcado com PE e CD44 

marcado com APC. No tubo 3 foi colocado CD3 marcado com FITC, CD4 marcado com PE e 

CD8 marcado com APC. No tubo 4 utilizamos os isotipos controle FITC, PE e APC (Tabela 

3.4.4.3.1). 
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Tabela 3.4.4.3.1. Anticorpos utilizados em cada tubo de amostra associado ao respectivo fluorocromo 

Tubo 1 CD326-FITC 

CD24-PE 

CD44-APC 

Tubo 2 CD326-FITC 

CD133-PE 

CD44-APC 

Tubo 3 CD3-FITC 

CD4-PE 

CD8-APC 

Tubo 4 Controle FITC 

Controle PE 

Controle APC 

 

Após repousar novamente, protegido da luz, em temperatura ambiente por 30 minutos, 

adicionamos 1000µl de PBS. A suspensão era novamente centrifugada à 4°C em velocidade 

de 1100 rpm durante 10 minutos. O sobrenadante era então descartado e o sedimento 

ressuspendido e fixado em PBS formol a 2%. 

 

3.5 Citometria 

Em no máximo 48 horas após o material ser fixado, a leitura citométrica era realizada. 

Os tubos contendo a suspensão celular marcada com os anti-corpos ligados aos respectivos 

fluorocromos foram lidos em citômetro da marca BD FACS CANTO II®. Os dados foram 

armazenados no disco rígido da unidade de processamento ligada ao citômetro, em arquivos 

de nome semelhante ao registro do paciente do serviço de arquivo médico do Hospital das 

Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SAME-FMRP). Esses arquivos foram 
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copiados em uma unidade móvel de armazenamento para realização de copia de segurança e 

posteriormente analisados através do software FlowJo® versão 8.8.6. 

 

3.6 Avaliação das amostras 

 

3.6.1 Caracterização das amostras avaliadas 

Do total de 53 amostras colhidas, 43 foram avaliadas quanto a porcentagem de células 

CD44+/CD24- presentes no tumor. As 6 primeiras amostras foram excluídas por terem 

apresentado um padrão não uniforme de coleta e aquisição, sendo então utilizadas na 

padronização do processo de digestão e marcação celular e na determinação da forma ideal de 

identificação das células CD44+/CD24-. Duas amostras foram excluídas por se tratarem de um 

tumor localmente avançado e seu respectivo linfonodo, outra amostra por se tratar de um 

linfonodo sem neoplasia, e outra porque as células avaliadas na citometria de fluxo não 

apresentavam um padrão de tamanho e granulosidade semelhante às outras amostras, 

impossibilitando sua avaliação. 

 

3.6.2 Identificação das células tumorais à partir do gráfico de dispersão. 

Ao observar o gráfico de dispersão das amostras de tumor invasivo de mama, 

avaliando a morfologia celular (tamanho e granulosidade), observamos um padrão semelhante 

em todos os casos. (Figura 3.6.2.1)  
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Figura 3.6.2.1. Gráfico tipo “dot plots” mostrando o padrão das células do carcinoma invasivo de mama quando 
se observa o tamanho e granulosidade das células 

 

Nosso objetivo inicial foi identificar dentro de toda a população celular, qual aquela 

que realmente representava a população de células tumorais. Realizamos então um estudo de 

um linfonodo comprometido por neoplasia, observando que, o gráfico “dot plots” - tamanho 

por granulosidade - mostrava um padrão celular semelhante àquele encontrado quando se 

estudava o tumor. Esse gráfico apresenta basicamente três populações celulares bastante 

distintas, sendo duas com células de baixa granulosidade, na base do gráfico, e uma terceira 

população de células mais granulosas e heterogênia no centro do gráfico (Figura 3.6.2.2) 
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Figura 3.6.2.2. Gráfico tipo “dot plots” tamanho por granulosidade, da amostra de um linfonodo comprometido 
por neoplasia. Vemos duas populações bem definidas na base do gráfico e uma terceira população um pouco 
mais heterogênia na região central 

 

No intuito de se determinar a natureza das populações celulares, realizamos o estudo 

do mesmo linfonodo incluindo o anti-corpo CD3, para identificar qual destas populações 

correspondia à linfócitos. Observamos então que as populações celulares que apareciam na 

base do gráfico, ou seja, as células que apresentavam pouca granulosidade, marcavam com o 

anti-corpo CD3, correspondendo então aos linfócitos (Figura 3.6.2.3). 
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Figura 3.6.2.3. O gráfico superior tamanho por granulosidade mostrando o padrão de populações celulares 
encontradas no linfonodo comprometido por neoplasia. Os gráficos inferiores é a análise da presença de células 
que expressam CD3 nas duas populações celulares de menor tamanho. Notamos uma alta expressão do CD3 
(aproximadamente 75%) nessas duas populações 

 

Comparamos os gráficos “tamanho por granulosidade” de um linfonodo sem tumor 

aos gráficos de linfonodos acometidos por metástase tumoral e aos gráficos de amostras de 

tumor primário. Como notado anteriormente, o gráfico do linfonodo livre de tumor apresenta 

uma população, de aspecto homogêneo de células, na base do gráfico, que provavelmente 

corresponde à linfócitos e outras células presentes no linfonodo normal. Porém ao sobrepor os 

gráficos das amostras de linfonodos comprometidos por neoplasia, notamos nitidamente o 

aparecimento de uma terceira população, em uma região mais superior do gráfico, não 

existente quando avaliamos apenas o linfonodo normal porém, presente tanto nos linfonodos 

acometidos por neoplasia quanto nos tumores primários. Essa população corresponde às 

células neoplásicas presentes no linfonodo comprometido (Figura 3.6.2.4). 
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Figura 3.6.2.4.Gráfico do tipo “dot plots” (tamanho por granulosidade) de 5 amostras de linfonodos axilares. A 
população de células de cor vermelha corresponde à amostra de um linfonodo sem neoplasia. As demais cores 
correspondem a linfonodos comprometidos por metástase de tumor de mama 

 

O mesmo foi feito com as amostras de tumor primário, comparando então o linfonodo 

sem neoplasia com as amostras tumorais. Notamos que a terceira população de células, mais 

heterogênea, que encontramos no linfonodo comprometido, também aparece nesta situação, e 

apresenta uma distribuição semelhante àquela observada na amostra do linfonodo. Isso 

reforça a hipótese de que nesse local se encontram as células tumorais (Figura 3.6.2.5). 

 

 

Figura 3.6.2.5.Gráfico do tipo “dot plots” (tamanho por granulosidade) da amostra de um linfonodo sem 
neoplasia e três amostras de tumor primário de mama. A população de células de cor vermelha corresponde ao 
linfonodo sem neoplasia. As demais cores correspondem a tumores primários de mama 



Materiais	  e	  Métodos	  	  	  |	  	  	  59	  

Incluímos na análise por citometria dois anticorpos marcadores de células epiteliais. O 

primeiro, específico da molécula EpCAM - “Epithelial cell adhesion molecule”, [também 

conhecido como ESA (Epithelial Specific Antigen), CD326, 17-1A, EGP40, 323/A3] que é 

uma glicoproteína transmembrana de 40-kDa, expressa na maioria dos tecidos epiteliais e está 

envolvida na adesão celular. Ela é normalmente encontrada na membrana basolateral das 

células da maioria dos tecidos epiteliais, exceto em epitélio escamoso adulto e alguns tipos 

específicos de células epiteliais como os hepatócitos (WINTER et al., 2003). Na glândula 

mamária humana, o EpCAM é normalmente expresso no epitélio luminal e na maioria dos 

carcinomas (SPIZZO et al., 2002), tendo sido utilizado no passado para diferenciar células 

tumorais epiteliais de células não epiteliais (PACKEISEN; KAUP-FRANZEN; KNIERIEM, 

1999). Al Hajj et al. (2003), utilizaram o EpCAM para determinar e selecionar, dentro do 

grupo de células CD44+/CD24- aquelas que estavam relacionadas com tumor e observaram 

que as células EpCAM-/CD44+/CD24-, ao contrario das células EpCAM+/CD44+/CD24-, não 

formavam tumor.  

Outro anti-corpo utilizado na identificação das células epiteliais é o anticorpo 

específico da molécula MUC1. A MUC1 é uma glicoproteína de membrana expressa no 

epitélio de um grande número de órgãos incluindo mama, pâncreas, vias aéreas e do trato 

gastrointestinal. Possui uma subunidade exclusivamente extracelular (MUC1-EX), e outra 

subunidade composta por uma curta haste extracelular, um domínio transmembrana e uma 

porção citoplasmática (MUC1-CT). Sua função nesses tecidos inclui lubrificação e proteção 

do epitélio além de participar na manutenção da adesão celular. Encontrado em grande parte 

dos cânceres de mama, atualmente o MUC1 vem sendo conhecido por ser um gene com 

papéis, tanto na formação quanto na progressão tumoral (KHODAREV et al., 2009). 

Analisamos o terceiro grupo celular com a introdução dos anticorpos acima. Notamos que a 
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maioria das células expressam MUC1 e EpCAM confirmando no linfonodo a natureza 

epitelial daquela população (Figura 3.6.2.6). 

 

Figura 3.6.2.6. Estudo de um linfonodo marcado com anti-corpo para MUC1 (CD227). À esquerda o gráfico 
tamanho por granulosidade com a população de células circundada (gate) Na direita a análise mostrando que 
essa população apresenta positividade para MUC1 (CD227) em 71,3% das células 

 

A marcação positiva para os anticorpos MUC1 e ESA nesta população de células do 

linfonodo comprometido por neoplasia fez-nos entender que ela se tratava de células 

epiteliais, onde certamente se encontravam as células tumorais. Sendo assim, o próximo passo 

foi verificar se a população que, na amostra do tumor, apresentava uma distribuição gráfica 

semelhante, também marcava positivamente para o anticorpo ESA e MUC1. Realizamos 

então um estudo da amostra de tumor adicionando o anticorpo MUC1 e ESA e verificamos 

que as células representadas na população indicada também eram positivas para esses 

anticorpos, correspondendo provavelmente às células tumorais (Figuras 3.6.2.7 e 3.6.2.8). 
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Figura 3.6.2.7. Estudo da amostra de adenocarcinoma invasivo de mama. A população de células identificada 
pelo círculo preto apresenta positividade para MUC1 (CD227) em 73,8% das células 

 

 

 

Figura 3.6.2.8. Estudo da amostra de adenocarcinoma invasor de mama. A população de células identificada pelo 
círculo preto apresenta positividade para EpCAM (CD227) em 71,1% das células 

 

Tendo determinado que, a população celular estudada marcava positivamente com 

anticorpos específicos para células epiteliais, selecionamos todas as células representadas no 

gráfico da citometria, excluindo-se as células que marcavam para CD3 e subtraímos desse 
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gráfico todas as células que não marcavam com EpCAM ou MUC1, com o objetivo de excluir 

da análise células não tumorais como leucócitos, células endoteliais, mesoteliais e 

fibroblastos, deixando apenas aquelas que expressavam o antígeno correspondente. Fazendo 

isso, pudemos identificar graficamente apenas as células EpCAM ou MUC1 positivas, 

observando que elas apresentam em sua maior parte, concentradas naquela terceira população 

anteriormente já analisada porém,uma menor parcela dessas células encontraram-se espalhada 

por toda porção superior do gráfico (células maiores e/ou mais granulosas), mostrando que 

essas células EpCAM ou MUC1 positivas compreendem uma população celular bastante 

heterogênia, de tamanho e granulosidade diversas (Figura 3.6.2.9). 

 

 

Figura 3.6.2.9. Citometria de Fluxo, gráfico tamanho por granulosidade, de amostra tumoral onde foram 
subtraídas todas as células não marcadas pelo anticorpo EpCAM (CD227). Nota-se que as “células tumorais” 
apresentam morfologia variada dispondo-se em áreas diversas do gráfico 
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A partir deste momento, passamos a considerar todo esse grupo celular como de 

interesse e realizamos então, dentro deste, uma análise conjunta dos anticorpos CD44 e CD24, 

buscando identificar em cada amostra a porcentagem de células CD44+/CD24-. Foi realizado 

então uma seleção (gate) das células EpCAM ou MUC1 positivas e nestas células cruzamos 

as informações dos anti-corpos CD44 e CD24. O gráfico originado mostra 4 populações 

celulares. No quadrante inferior esquerdo encontram-se as células CD44-/CD24-, no quadrante 

superior esquerdo as células CD44+/CD24-, no quadrante inferior direito as células CD44-

/CD24+ e no quadrante superior direito as células positivas tanto para CD44 quanto para 

CD24 (Figuras 3.6.2.10 e 3.6.2.11). 

 

 

Figura 3.6.2.10. Identificação das células CD44+/CD24- dentro da população EpCAM positiva. No gráfico da 
esquerda observa-se a seleção (“gate”) das células marcadas com EpCAM. No gráfico da direita, a análise 
conjunta do anticorpo CD44 e CD24 mostrando no quadrante superior esquerdo do gráfico que 2,34% das 
células são  CD44+/CD24- 
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Figura 3.6.2.11.Análise por citometria de fluxo mostrando a variação da quantidade de células CD44+/CD24- 
(quadrantes superiores esquerdos dos gráficos) em duas amostras diferentes. A amostra da esquerda apresenta 
pequena quantidade de células CD44+/CD24- (2,44%) enquanto a amostra da direita apresenta grande 
quantidade (52,5%) 

 

A taxa de células CD44+/CD24- encontrada em cada amostra foi correlacionada com o 

comprometimento neoplásico dos linfonodos axilares em cada paciente. Também foi estudada 

a correlação entre as características clínicas e os achados histológicos de cada amostra, e a 

quantidade de células CD44+/CD24- nelas encontrada. Além disso, selecionamos 5 amostras 

de tumor primário para analisar a expressão do ABCG2 e CXCR4 na população de células 

positivas para o ESA além de 11 amostras de tumor e 7 amostras de linfonodos para analisar a 

expressão do CD133, já que esses marcadores de superfície celular têm sido descritos como 

potenciais marcadores de células iniciadoras de tumor no câncer de mama.  

 

3.7 Análise estatística 

O teste chi-quadrado foi utilizado para determinar a correlação entre a taxa de células 

CD44+/CD24- e as características histológicas do tumor como, o grau de diferenciação 

tumoral,  a presença de receptor de estrogênio, a presença do receptor de progesterona e o 
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receptor Her-2. O teste t de Student foi utilizado para determinar a correlação entre a taxa de 

células CD44+/CD24- e a idade das pacientes, tamanho do tumor e o número de linfonodos 

axilares acometidos por neoplasia. Para comparar a taxa de células CD44+/CD24- de cada 

amostra com a presença ou ausência de células neoplásicas nos linfonodos axilares utilizamos 

o teste de Wilcoxon e o teste chi-quadrado. Para medir e especificar o desempenho da taxa de 

células CD44+/CD24- na predição do status axilar, foi utilizada a curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic). O software JMP - SAS versão 6.0 foi utilizado para as análises 

estatísticas acima mencionadas. 
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4 RESULTADOS 

 

Do total de amostras analisadas quanto a porcentagem de células CD44+/CD24-, 27 

amostras (62,8%) foram de carcinoma ductal invasor inicial, 9 (20,9%) amostras de 

linfonodos axilares comprometidos por neoplasia, 2 (4,6%) amostras de carcinoma ductal “in 

situ”, e 5 (11,6%) amostras de outros tipos histológicos de tumor de mama. A idade mediana 

dos pacientes amostrados foi de 56 anos. Dos pacientes com carcinoma invasivo, a idade 

mediana foi de 59 anos e das outras histologias 52 anos. O diâmetro mediano dos tumores 

amostrados foi de 1,6 centímetros, sendo também 1,6 centímetros quando se analisa apenas o 

grupo de carcinomas invasores de mama e 2,3 centímetros quando avaliado o grupo 

compreendendo tumores de outras histologias. Com relação ao grau de diferenciação 

histológica, 11 (32,4%) tumores foram classificados como grau 1, 13 (38,2%) como grau 2 e 

10 (29,4%) pacientes como grau 3. No grupo de tumores ductais invasivos, 10 (37%) foram 

classificados como grau 1, 10 (37%) como grau 2 e 7 tumores (25,9%) grau 3. No total, 30 

tumores (88,2%) apresentaram positividade para receptor de estrogênio, 26 (76,5%) para 

receptor de progesterona e 21 (61,8%) para HER2. Dos 27 tumores ductais invasivos 25 

(92,6%) foram positivos para receptor de estrogênio, 21 (77,8%) para receptor de 

progesterona e 20 (74,1%) para HER2. Com relação ao comprometimento axilar, dos 34 

pacientes que tiveram tumor amostrado, 15 (44,1%) apresentavam metástase em linfonodo 

axilar. Dos 27 pacientes com carcinoma ductal invasivo, 13 (48,1%) apresentavam axila 

comprometida por tumor. 

Existe uma correlação positiva entre a taxa de células CD44+/CD24- e a taxa de células 

ESA+/CD44+/CD24- nos tumores primários (p<0,0001, Índice de Correlação: 0,97) (Gráfico 

4.1). 
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Gráfico 4.1. Correlação entre a taxa de células CD44+/CD24- e a taxa de células ESA+/CD44+/CD24- nos 
tumores primários de mama (p<0,0001, Índice de Correlação: 0,97) 

 

A mediana de células CD44+/CD24- encontrada no total de células analisadas foi de 

6,04%. Nas amostras de carcinoma ductal invasor, esse valor foi de 4,9% (0,3 – 71,2%). Nas 

duas amostras de carcinoma ductal “in situ” foi encontrado 3,2% e 6,0% de células 

CD44+/CD24-. Nas metástases linfonodais foi observado uma mediana de 8,1% (0,07 – 

53,7%) de células CD44+/CD24- e nos outros tipos histológicos de tumor de mama, 

observamos uma mediana de 6,8% (0,4 – 47,5%).  

Avaliamos a taxa de células CD44+/CD24- nas amostras de carcinoma invasor inicial 

relacionando-a com diversos parâmetros clínicos e histológicos. Quando relacionamos a idade 

das pacientes com a porcentagem de células CD44+/CD24- encontrada observamos que, 

conforme mais idosa é a paciente, menor a taxa de células CD44+/CD24-, porém essa 

observação não foi estatisticamente significante (p=0,41) (gráfico 4.2). 
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Gráfico 4.2. Correlação entre a idade das pacientes com carcinoma ductal invasivo de mama e a taxa de células 
CD44+/CD24-. Não houve diferença estatística na correlação (p=0,41) 

 

Quando relacionamos o tamanho patológico dos tumores das pacientes portadoras de 

carcinoma invasivo de mama com a taxa de células CD44+/CD24- observamos uma maior 

quantidades destas células nos tumores de maior diâmetro. Essa observação não foi 

estatisticamente significante (p=0,16) (gráfico 4.3). 

 

 
Gráfico 4.3. Correlação entre o tamanho patológico do tumor de pacientes com carcinoma ductal invasivo de 
mama e a taxa de células CD44+/CD24-. Não houve diferença estatística na correlação (p=0,16) 
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Ao relacionar a taxa de células CD44+/CD24- com o estadiamento patológico da 

doença, observa-se uma taxa mediana de 1,7% de células CD44+/CD24- no grupo de 

pacientes com estadio patológico I, 6,1% no grupo com estadio patológico IIA e 11,3% no 

grupo de pacientes com tumores em estadio patológico IIB (p=0,03) (Gráfico 4.4). 

 

 

Gráfico 4.4. Distribuição da taxa de células CD44+/CD24- conforme o estadio patológico da neoplasia. Nota-se 
um aumento significante destas células nas neoplasias em estadios mais avançados (p=0,03) 

 

Relacionando o grau de diferenciação histológica dos carcinomas invasores de mama 

amostrados com a mediana da quantidade de células CD44+/CD24- encontrada em cada um 

dos 3 grupos (grau 1, grau 2 e grau 3) não observamos diferença estatística entre eles (p=0,10) 

(Gráfico 4.5). 
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Gráfico 4.5. Correlação entre o grau de diferenciação histológica do tumor de pacientes com carcinoma ductal 
invasivo de mama e a taxa de células CD44+/CD24-. Não houve diferença estatística na correlação (p=0,10) 

 

A taxa mediana de células CD44+/CD24- nas amostras de carcinoma ductal invasor 

com receptor de estrogênio positivo (n=25) e receptor de estrogênio negativo (n=2) foi 

respectivamente de 6,18% e 0,48% (p=0,02) (Gráfico 4.6). 

 

 

Gráfico 4.6. Correlação entre a presença do receptor de estrogênio (RE) nos carcinomas ductais invasivos de 
mama e a taxa de células CD44+/CD24- (p=0,02) 
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A taxa mediana de células CD44+/CD24- nas amostras de carcinoma ductal invasor 

com receptor de progesterona positivo (n=21) e receptor de progesterona negativo (n=6) foi 

respectivamente de 6,65% e 3,76% (p=0,35) (Gráfico 4.7). 

 

 

Gráfico 4.7. Correlação entre a presença do receptor de progesterona (RP) nos carcinomas ductais invasivos de 
mama e a taxa de células CD44+/CD24- (p=0,35) 

 

A taxa mediana de células CD44+/CD24- nas amostras de carcinoma ductal invasor 

com receptor HER-2 positivo (n=7) e HER-2 negativo (n=20) foi respectivamente de 6,65% e 

3,09% (p=0,29) (Gráfico 4.8). 
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Gráfico 4.8. Correlação entre a presença do receptor HER-2 (ERBB2) nos carcinomas ductais invasivos de 
mama e a taxa de células CD44+/CD24-(p=0,29) 

 

Quando relacionamos as metástases axilares com a porcentagem de células 

CD44+/CD24- encontrada nas amostras, verificamos um significante aumento desta população 

no grupo de carcinomas ductais invasivos em pacientes que apresentavam metástase axilar 

[mediana 8,53% (3,6 – 71,2%)] em relação ao grupo de pacientes sem linfonodos 

comprometidos pela neoplasia [mediana 1,49% (0,3 – 17,1%)] (p=0,0002) (gráficos 4.9 e 

4.10). A tabela 4.1 sintetiza a relação entre os parâmetros clínicos e histológico e a taxa de 

células CD44+/CD24-. 
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Gráfico 4.9. Comparação das médias da porcentagem de células CD44+/CD44- nas amostras de tumores de 
pacientes sem metástase axilar e tumores de pacientes com metástase axilar 

 

 

Gráfico 4.10. Comparação das medianas da porcentagem de células CD44+/CD44- nas amostras de tumores de 
pacientes sem metástase axilar, tumores de pacientes com metástase axilar e nos linfonodos axilares 
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Tabela 4.1. Prevalência de células CD44+/CD24- em amostras de carcinoma ductal invasivo de mama, 
estratificado de acordo com parâmetros clínicos e histológicos 

Características 
Células CD44+/CD24- 

% mediana (variação) 
P 

Total (27 pacientes) 4,99% (0,3-71,2)  
Status Axilar 
 Negativo 
 Positivo 

 
1,49% (0,3 – 17,1) 
8,53% (3,6 – 71,2) 

0,0002 

Grau Histológico 
 1 
 2 
 3 

 
2,10% (0,66 – 20,4) 
7,15% (0,3 – 71,2) 
5,51% (0,9 – 50,9) 

0,1 

Receptor de estrogênio 
 Positivo 
 Negativo 

 
6,18% (0,81 – 71,2) 
0,48% (0,3 – 0,66) 

0,02 

Receptor de progesterona 
 Positivo 
 Negativo 

 
6,65% (0,81 – 71,2) 
3,76% (0,3 – 38,7) 

0,3 

HER-2/neu 
 Positivo 
 Negativo 

 
6,65% (0,3 – 71,2) 
3,09% (0,6 – 50,9) 

0,3 

 

A análise da curva ROC (receiver operating characteristic) mostrou que é possível 

predizer o status axilar com acurácia de 91%, utilizando 3,4% de células CD44+/CD24- no 

tumor como valor de corte (Gráfico 4.11) (Tabela ROC = Apêndice A). 
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Gráfico4.11. Análise ROC (Receiver Operating Characteristic): desempenho da taxa de células CD44+/CD24- 

como preditora do “status”axilar. Valor de corte = 3,4%. Acurácia = 91% 

 

Nós observamos também que a porcentagem de células CD133+ e ESA+/CD133+ no 

tumor primário variou respectivamente entre 0,1% a 35,8% (mediana 4,1%) e 0,7% e 49,4% 

(mediana 13%). No linfonodo comprometido por neoplasia, a porcentagem de células 

CD133+ e ESA+/CD133+ variou entre 0,5% e 21,5% (mediana = 9,1%) e 0,5% e 24,8% 

(mediana 15,7%) respectivamente. Houve uma estreita correlação entre a porcentagem de 

células CD133+ e células ESA+/CD133+ (r=0,62; p=0,004). Não houve associação entre a 

porcentagem de células CD133+ ou ESA+/CD133+ e metástase linfonodal (p=0,2 e p=0,4, 

respectivamente). 

A porcentagem de células ESA+/ABCG2+ variou entre 18% e 93,4% (mediana = 

41,9%) e a porcentagem de células ESA+/CD44+/CD24-/CXCR4+ variou de 31,3% e 95,7% 

(mediana 51,9%). A figura 4.1 resume as análises desses cinco tumores primários. 
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Figura4.1.Análise por citometria de fluxo de 5 amostras de tumor primário de mama utilizando os anticorpos 
ABCG2 (CD338) e CXCR4 
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5 DISCUSSÃO 

 

O carcinoma de mama é sabidamente uma neoplasia heterogênia, composto 

fenotipicamente por diversos grupos celulares. Em contraste com a clássica hipótese de que 

todas as células do tumor tem a capacidade de se multiplicar e dar origem à processos 

metastáticos através do acúmulo de mutações, outra hipótese mais recente limita essa 

capacidade à uma população de células específica que apresenta propriedades de células 

primordiais como auto-regeneração e diferenciação (REYA et al., 2001). As células que 

expressam CD44 e não expressam o CD24 (fenótipo CD44+/CD24-) foram descritas como 

capazes de induzir a formação de tumor quando injetada em cobaias, ao contrário de outras 

células, como as que expressam o CD24 ou que são negativas para CD44 por exemplo. As 

células CD44+/CD24- apresentam um comportamento de célula primordial, dando origem á 

novas células tumorais que apresentam características diversas, assim como o tumor que às 

deu origem (AL-HAJJ et al., 2003). 

Alguns estudos tem comparado a porcentagem de células CD44+/CD24- em tumores 

mamários com fatores prognósticos da neoplasia. Sheridan et al. (2006), em estudo com 

linhagens celulares, mostraram que genes envolvidos com o processo de invasão estão 

altamente expressos em linhagens que apresentam significante número de células 

CD44+/CD24- e que esse fenótipo está altamente relacionado ao comportamento invasivo 

dessas células. Segundo os autores, as etapas da cascata de eventos necessários para a 

propagação do tumor e a formação da metástase são dependentes de grupos distintos de 

genes, e as células com fenótipo CD44+/CD24- podem definir a expressão de um grupo de 

genes envolvidos na invasão. Os autores relatam que a metástase, em pacientes com nível 

elevado de células com fenótipo CD44+/CD24-, pode estar relacionadas a uma maior 
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capacidade de invasão das células neoplásicas e que o surgimento de sítios de células 

metastáticas é controlado por um conjunto de genes distintos cuja expressão esteja 

relacionada ao fenótipo CD44+/CD24-. 

Pandit et al. (2009), utilizando técnicas de biologia molecular, compararam a 

expressão de diferentes genes possivelmente envolvidos como processo de formação 

metastática (e-caderina, proteína S100-A2 de ligação do cálcio, quinase dependente de ciclina 

- 2, vimentina, entre outros) em duas linhagens celulares com alto e baixo potencial de 

agressividade. Eles verificaram que existia uma diferença na expressão dos genes entre as 

duas populações celulares. Genes associados com maior sobrevida celular e com o processo 

de formação metastática estavam relacionados à linhagem de padrão mais agressivo. Eles 

então avaliaram o padrão fenotípico dessas linhagens e verificaram que, existia uma alta taxa 

de células com fenótipo CD44+/CD24- na linhagem relacionada as metástases linfonodais, 

quando comparado com aquela de menor agressividade. 

Mais recentemente, Giatromanolaki et al. (2010), encontraram uma associação do 

fenótipo CD44+/CD24- com o padrão triplo negativo dos carcinomas de mama (RE-, RP- e c-

erb-B2-). O câncer de mama triplo-negativo apresenta um comportamento clínico mais 

agressivo do que os demais tumores deste órgão e, conseqüentemente, a sobrevida das 

pacientes que apresentam esse tipo de tumor é inferior à da populac ̧ão geral das pacientes com 

essa patologia (DAWSON; PROVENZANO; CALDAS, 2009). Os autores entenderam que o 

fato dos carcinomas triplo negativos apresentarem menor resposta relativa ao tratamento 

quimioterápico pode estar associada a maior presença do fenótipo CD44+/CD24- neste grupo 

de tumores. 

Contrariando o que vem sendo descrito na maioria dos estudos, Mylona et al. (2008), 

observaram através de imunohistoquímica, que a presença de células com fenótipo 
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CD44+/CD24- estava relacionada à tumores com melhor prognóstico (sem metástases 

linfonodais e em estadios iniciais). Eles ainda observaram uma tendência a maior sobrevida 

livre de doença em pacientes com alta taxa de células CD44+/CD24- nos tumores. Os próprios 

autores reconhecem esse resultado como conflituoso quando comparado com a literatura 

porém, justificam essa diferença afirmando que, o fato de terem trabalhado com tecido e com 

técnica de imunohistoquímica, ao invés suspensão celular, possibilitou uma avaliação mais 

adequada do tumor, e que a presença do microambiente celular é um fato importante neste 

tipo de estudo. Conforme os autores, esse microambiente em que vive o tumor, além de 

células neoplásicas, contém uma variedade de células normais e elementos vasculares em uma 

complexa matriz extracelular. Interações entre as células tumorais e a matriz extracelular 

exerceriam um papel importante no controle do seu comportamento e poderiam ser 

responsáveis por ditar quando um tumor deve se desenvolver a partir de uma célula 

modificada. Além disso, a fisiopatologia do microambiente poderia ser muito heterogênia. A 

quebra dessas alterações através do preparo da suspensão celular poderia mudar as 

propriedades das células e, além disso, a simples injeção dessas células em um novo tecido ou 

em outro organismo provavelmente não as faz recuperar as interações com o microambiente 

perdidas na digestão do tumor inicial (HILL, 2006). Desta forma, justificando que o preparo e 

digestão das células para fenotipagem possa alterar a expressão de marcadores, alguns estudos 

têm criticado tal metodologia. Porém, em um importante estudo também utilizando técnica de 

imunohistoquímica de dupla coloração, Abraham et al. (2005), avaliaram a presença das 

células CD44+/CD24- em amostras de pacientes com câncer de mama e, apesar de não terem 

identificado diferença estatística na correlação entre porcentagem de células CD44+/CD24- e a 

sobrevida das pacientes,  observaram que a alta porcentagem dessas células nas amostras de 

tumores primários estava significantemente relacionada à maior taxa de metástases à 

distância, atribuindo esse fato à provável característica tumorigênicas das células 
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CD44+/CD24-. Além disso, em recente meta-análise incluindo 12 estudos, Zhou et al. (2010), 

identificaram uma significante correlação entre células tronco tumorais e parâmetros clínico-

patológicos (receptor de estrogênio, receptor de progesterona, Her2 e grau tumoral). Eles não 

observaram correlação significante entre a expressão de células CD44+/CD24- e 

acometimento axilar porém, encontraram uma associação entre marcadores de células tronco 

tumorais e pior sobrevida. Todos os estudos incluídos nesta meta-análise usaram 

imunohistoquímica para analisar a porcentagem de células iniciadoras de tumor no tecido 

neoplásico. Esses estudos deixam claro que, independente da metodologia adotada, os 

resultados encontrados convergem para os mesmos achados que encontramos em nosso 

trabalho.  

Em nosso estudo utilizamos amostras tumorais padronizadas de carcinoma ductal 

invasivo de mama em estadio inicial (estadio clínico I e II). Os espécimes tumorais foram 

analisados através de citometria de fluxo e a porcentagem de células CD44+/CD24- foi 

estimada e comparada com o envolvimento neoplásico axilar determinado pelo exame 

anatomopatológico dos linfonodos da axila. Nós encontramos uma significativa correlação 

entre o comprometimento axilar por metástase de carcinoma ductal e a presença de células 

CD44+/CD24- no tumor primário. Observamos que existe um grupo aparentemente 

homogêneo e distinto de células no tumor de mama que expressam em sua superfície a 

proteína CD44 e não expressam a proteína CD24, chamado por alguns autores de “tumor-

initiating cells (células iniciadoras de tumor)” e por outros de “cancer stem cells (células 

tronco tumorais)”, e que está significantemente relacionado ao comprometimento axilar e 

conseqüentemente à agressividade da neoplasia. Provavelmente um tempo maior de 

seguimento possibilitará também a associação da taxa de células CD44+/CD24- com a 

sobrevida das pacientes e provavelmente mostrará que a alta taxa destas células no tumor 
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primário, além de estar relacionado a maior taxa de acometimento axilar, também estará 

relacionado à piora na sobrevida global. 

Nosso estudo ainda possibilitou predizermos o “status” axilar com 91% de acurácia 

(valor de corte = 3,4%) utilizando a taxa de células CD44+/CD24-. Essa informação é valiosa 

e traduz-se na prática como uma possibilidade de predizer se a paciente apresenta 

comprometimento axilar por metástase da neoplasia, apenas analisando a porcentagem de 

células CD44+/CD24- presentes no tumor primário. É interessante lembrarmos que, a acurácia 

da biópsia do linfonodo sentinela na predição do “status” axilar gira em torno de 95%, 

(ROVERA et al., 2008) mostrando que esse método não está tão longe de formas já 

consagradas de predizer o comprometimento dos linfonodos da axila. Isso se traduz em uma 

possibilidade de avaliar a presença de metástase axilar sem qualquer tipo de abordagem 

cirúrgica ou qualquer exame de imagem. É claro que nosso trabalho apenas indica essa 

possibilidade, compreendendo que novos estudos nesse sentido, com maior número de 

pacientes, se faz necessário até que essa prática se torne rotineira na assistência às pacientes.  

Apesar de termos encontrado uma associação significativa entre a presença de células 

CD44+/CD24- e a presença de metástase axilar, sugerindo que as células CD44+/CD24- estão 

associadas com maior agressividade tumoral e pior prognóstico da paciente, notamos na 

amostra estudada que, existem alguns tumores que, apesar do comprometimento axilar e do 

fatores prognósticos agressivos, não apresentam taxas elevadas de células CD44+/CD24-. Para 

esclarecer tais diferenças, outras proteínas têm sito investigadas por alguns autores como 

potencial marcadoras para células iniciadoras de tumor em muitas neoplasias sólidas. A 

proteína CD133 identifica clones tumorigênicos em glioblastoma, tumores de colon, pâncreas 

e pulmão (SINGH et al., 2003; SINGH et al., 2004; DALERBA et al., 2007; O'BRIEN et al., 

2007; ERAMO et al., 2008). Wright et al. (2008), publicaram artigo mostrando que uma 

linhagem celular derivada de tumores mamários de ratos tinham uma população distinta de 
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células que apresentavam fenótipo CD44+/CD24- e CD133+. Nós analisamos a expressão da 

proteína CD133 em 11 amostras de tumores primários de mama e em 7 metástases linfonodais 

e observamos que a taxa mediana de células ESA+/CD133+ no tumor primário e na metástase 

linfonodal era respectivamente de 13% e 15%. Nós  não encontramos associação entre a 

presença de células CD133+ e os achados clínico-patológicos. 

Outra proteína potencialmente importante na identificação das “células iniciadoras de 

tumor” é a ABCG2, membro da família dos ABC-transportadores. Os ABC-transportadores 

(ATP Binding Cassette Transporters) formam uma superfamília de proteínas transmembrana 

que utilizam energia através da hidrólise do ATP para transportar uma extensa gama de 

substratos através da membrana celular e realizam processos não relacionados com transporte 

como tradução de RNA e reparo do DNA. Os ABC-transportadores estão envolvidos em 

diversos processos patológicos humanos como a fibrose cística, na multi-resistência 

bacteriana a drogas antimicrobianas e também, na resistência tumoral à quimioterápicos. Eles 

são divididos em três principais categorias funcionais. Os importadores, que mediam a 

entrada de nutrientes para dentro da célula. Os substratos transportados pelos ABC-

transportadores incluem íons, aminoácidos, peptídeos açúcares, e outras moléculas 

hidrofílicas. Os exportadores, funcionam como bombas que excretam toxinas e drogas de 

dentro para fora das células. Existem 48 ABC-transportadores presentes nos humanos os 

quais são agrupados em 7 subfamílias (A, B, C, D, E, F e G). O ABCG2 é o membro de 

número 2 da subfamília G dos ABC-transportadores. Aparentemente ele funciona como um 

mecanismo de defesa celular à exposição às antraciclinas e ao mitoxantrone e parece estar 

associado à resistência ao tratamento do câncer de mama (DOYLE et al., 1998). Nós 

analisamos a expressão da proteína ABCG2 em cinco amostras de tumor de mama e 

encontramos taxas de células ESA+/ABCG2+ variando entre 18% a 95%. Esses dados 

sugerem que existem células tumorais que apresentam resistência intrínseca a quimioterapia e 
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novos estudos são necessários para determinar a importância desta proteína de superfície 

como marcador de “células iniciadoras de tumor”. 

Outro candidato a ser utilizado na identificação das células iniciadoras de tumor é o 

CXCR4. O CXCR4 é um receptor de quimiocina, provável marcador da disseminação de 

células neoplásicas para órgãos específicos. As quimiocinas (do grego, kinos = movimento) 

são uma família de citocinas, ou proteínas secretadas por células. Seu nome é derivado da sua 

habilidade de induzir quimiotaxia em células responsivas. A função principal das quimiocinas 

é agir como quimio-atraente para guiar a migração celular. Células que são atraídas por 

quimiocinas seguem um sinal de aumento da concentração de quimiocinas até o local onde 

está a fonte das quimiocinas. Muitas quimiocinas controlam células do sistema imune durante 

o processo de imumo-vigilância. Outras têm um papel importante no desenvolvimento, 

promovendo angiogênese ou guiando células para tecidos específicos. Ainda há quimiocinas 

que são inflamatórias, liberadas a partir de uma ampla variedade de células em resposta a 

infecções bacterianas, virais, e após a inoculação de agentes que causam danos físicos tais 

como sílica ou cristais de urato. O CXCR4 é um receptor específico para o “fator derivado do 

estroma 1” (SDF-1), uma molécula endógena com potente atividade quimiotáxica. Acredita-

se que altos níveis de SDF-1 em alguns órgãos específicos como linfonodos, pulmão, fígado e 

ossos (os principais sítios de metástase do câncer de mama) direcionam as células 

metastáticas de tumores que expressam o CXCR4 (GEMINDER et al., 2001; MULLER et al., 

2001; DONTU et al., 2003; PORCILE et al., 2004). Nós observamos que mais de 30% das 

células ESA+/CD44+/CD24- expressam altos níveis de CXCR4. Esses dados formam uma 

importante evidência de que as quimiocinas poderiam ser um marcador para células 

iniciadoras de tumor em carcinomas ductais invasivos de mama. 

Nós mostramos que existe uma variação na quantidade de células CD44+/CD24- 

(células iniciadoras de tumor ou “câncer stem cells”) quando estudamos diversas amostras de 
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tumores iniciais. Essas células são organizadas dentro de um microambiente bem controlado 

constituído por componentes celulares e acelulares. Esses componentes integram uma 

sinalização sistêmica e local que regulam sua biologia. De acordo com as condições do 

microambiente e as necessidades do tumor, células com características primordiais surgem 

para garantir a manutenção da vida tumoral em ambientes muitas vezes distintos do sitio 

original. Um recente conceito tem relacionado o papel da concentração tecidual de oxigênio 

na manutenção das células iniciadoras de tumor. A promoção de um fenótipo primordial nas 

células de tumores sólidos pode ser controlada pela hipóxia tumoral (LI et al., 2009). 

Sabemos que a baixa concentração de oxigênio no tumor pode regular muitos aspectos da 

biologia tumoral, contribuindo para a proliferação celular, resistência à agentes anti-

neoplásicos, indução angiogênica, além de promover a invasão estromal e a iniciação do 

processo metastático (POUYSSEGUR; DAYAN; MAZURE, 2006). Nós demonstramos que 

um aumento na proporção de células com características primordiais (CD44+/CD24-) em 

tumores primários de mama está relacionado a presença de metástase tumoral nos linfonodos 

regionais. Esse fato, associado ao conhecimento de que a hipóxia está relacionada à formação 

metastática, pode explicar a relação entre a indução de um fenótipo tumorigênico, a baixa 

oxigenação tumoral e a disseminação da neoplasia. Com a progressão do tumor, mais áreas de 

hipóxia são criadas e o número de células com características primordiais aumenta. O 

estímulo à neovascularização é induzido por VEGF (fator de crescimento endotelial vascular) 

via HIF1A e HIF2A (fator induzido por hipóxia 1A e fator induzido por hipóxia 2A). Então, 

um clone celular indiferenciado encontra um ambiente oportuno para intravasar à vasos 

sanguíneos e linfáticos e se espalhar à órgãos distantes.  

Entender como o tumor interage com o microambiente e dá origem ao processo 

metastático,e compreender as células iniciadoras de tumor e sua capacidade de se diferenciar 

em subpopulações celulares tumorigênicas e não tumorigênicas, pode ser uma forma de 
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abordagem para o desenvolvimento de novas terapias contra o câncer de mama. Nosso estudo 

é a primeira evidência prospectiva, usando citometria de fluxo, de que a porcentagem de 

células CD44+/CD24- em carcinomas invasivos de mama está associada ao processo de 

disseminação metastática em tumores de mama iniciais. Estudos futuros devem considerar o 

papel das células tronco tumorais na formação da metástase e sua importância justifica a 

realização de esforços contínuos para reconhecer características adicionais na identificação 

inequívoca dessas células, usando como base as informações que até agora dispomos. Isso 

certamente contribuirá de forma grandiosa na melhoria das terapias atuais e na descoberta de 

novos alvos terapêuticos no tratamento da neoplasia mamária. 
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APÊNDICE 

 
APÊNDICE A - TABELA ROC (RECEIVER OPERATING CHARACTERISTIC) 
 

X Prob 1-Specificity Sensitivity Sens-(1-
Spec)  True Pos True Neg False Pos False Neg 

. . 0.0000 0.0000 0.0000  0 14 0 14 

38.70000 1.0000 0.0000 0.2143 0.2143  3 14 0 11 

20.40000 0.9981 0.0000 0.2857 0.2857  4 14 0 10 

16.00000 0.9881 0.0000 0.3571 0.3571  5 14 0 9 

14.20000 0.9751 0.0000 0.4286 0.4286  6 14 0 8 

11.30000 0.9208 0.0714 0.4286 0.3571  6 13 1 8 

8.89000 0.8093 0.0714 0.5000 0.4286  7 13 1 7 

8.53000 0.7850 0.0714 0.5714 0.5000  8 13 1 6 

7.15000 0.6720 0.0714 0.6429 0.5714  9 13 1 5 

6.65000 0.6244 0.1429 0.6429 0.5000  9 12 2 5 

6.18000 0.5773 0.1429 0.7143 0.5714  10 12 2 4 

4.99000 0.4536 0.2143 0.7143 0.5000  10 11 3 4 

4.81000 0.4350 0.2143 0.7857 0.5714  11 11 3 3 

4.60000 0.4135 0.2143 0.8571 0.6429  12 11 3 2 

3.64000 0.3206 0.2143 0.9286 0.7143  13 11 3 1 

3.54000 0.3115 0.2143 1.0000 0.7857 * 14 11 3 0 

2.54000 0.2295 0.2857 1.0000 0.7143  14 10 4 0 

2.44000 0.2221 0.3571 1.0000 0.6429  14 9 5 0 

1.76000 0.1769 0.4286 1.0000 0.5714  14 8 6 0 

1.62000 0.1685 0.5000 1.0000 0.5000  14 7 7 0 

1.36000 0.1538 0.5714 1.0000 0.4286  14 6 8 0 

1.34000 0.1527 0.6429 1.0000 0.3571  14 5 9 0 

0.94000 0.1323 0.7143 1.0000 0.2857  14 4 10 0 

0.89000 0.1299 0.7857 1.0000 0.2143  14 3 11 0 

0.81000 0.1262 0.8571 1.0000 0.1429  14 2 12 0 

0.66000 0.1194 0.9286 1.0000 0.0714  14 1 13 0 

0.30000 0.1045 1.0000 1.0000 0.0000  14 0 14 0 

0.30000 0.1045 1.0000 1.0000 0.0000  14 0 14 0 
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ANEXO 

ANEXO A–ESTADIAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 

O sistema de estadiamento do câncer de mama, utilizado no serviço de mastologia e 

oncologia ginecológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

é o empregado pelo American Joint Committee on Cancer (AJCC), baseado na avaliação 

clínica do tamanho do nódulo, estado dos linfonodos regionais e a presença de metástase à 

distância. 

O American Joint Committee on Cancer (AJCC) realizou uma recente revisão em janeiro 

de 2010 no Manual de Estadiamento do Câncer (7° edição) onde algumas alterações 

importantes a respeito do câncer de mama foram implementadas. As mais impactantes 

mudanças, em relação a edição anterior, foram as seguintes: 

- O estadio I foi subdividido em estadio IA e estadio IB. Estadio IB inclui tumores 

pequenos (T1) com apenas micrometástases em linfonodos (N1 mi) 

- Foi criada uma nova categoria M0(i+) definida pela presença de células tumorais 

detectadas na medula óssea ou células tumorais circulantes ou encontradas 

acidentalmente em outros tecidos (como por exemplo em ovários removidos 

profilaticamente), porém não excedendo 0,2mm. Verificando que a paciente não 

apresenta metástase clinicamente detectável, ela permanece agrupada de acordo com 

T e N. 

Segue abaixo o estadiamento atual. 
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American Joint Committee on Cancer (AJCC) TNM Staging System For Breast 

Cancer  

 

Tumor Primário (T) 

A definição para classificação do tumor primário (T) segue a mesma classificação clínica e 

patológica. O tamanho deve ser medido ao milímetro. Se o tamanho do tumor é ligeiramente 

inferior ou superior a um ponto de corte dado na classificação, é recomendado que o tamanho 

seja arredondado para o ponto de leitura mais próximo do corte. A designação da forma de 

estadiamento deve ser feita acrescentando-se o índice modificador “c” ou “p”, para indicar se 

a classificação T foi determinada respectivamente pela análise clínica (exame físico ou 

exames radiológicos) ou através da anatomia patológica. Em geral, a determinação patológica 

deve ter precedência sobre a determinação clínica do tamanho do tumor (T). 

TX – O tumor primário não pode ser avaliado 

T0 – Sem evidência de tumor primário 

Tis – Carcinoma in situ 

Tis (CDIS) – carcinoma ductal in situ 

Tis (CLIS) – carcinoma lobular in situ 

Tis (Paget`s) – Doença de Paget do mamilo não associada a tumor invasivo e/ou carcinoma 

in situ (CDIS e/ou CLIS) no parênquima adjacente. Carcinoma no parênquima mamário 

associado com doença de Paget é classificado de acordo com o tamanho e as características da 

neoplasia do parênquima. 

T1 – Tumor ≤20 mm em seu maior diâmetro 

 T1mi – Tumor ≤1 mm em seu maior diâmetro 

 T1a – tumor >1 mm, porém ≤5 mm em seu maior diâmetro 

 T1b – tumor >5 mm, porém ≤10 mm em seu maior diâmetro 
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 T1c – tumor >10 mm, porém  ≤20 mm em seu maior diâmetro 

T2 – tumor > 20 mm porém,  ≤50 mm 

T3 – tumor > 50 mm 

T4 – tumor de qualquer tamanho com extensão direta para a parede torácica e/ou para a pele 

(úlceras ou nódulos cutâneos). Apenas invasão da derme não inclui a paciente na classificação T4. 

 T4a – extensão para parede torácica, não incluindo os casos onde há apenas aderência 

ou invasão do músculo peitoral 

 T4b – ulceração e/ou nódulos satélites ipsilaterais e/ou edema (incluindo “peau 

d`Orange” da pele porém sem preencher os critérios para carcinoma inflamatório. 

 T4c – Ambos T4a e T4b 

 T4d – carcinoma inflamatório 

 

Linfonodos Regionais (N) 

 

Avaliação clínica 

NX – Linfonodos regionais não podem ser avaliados (ex.: previamente removidos) 

N0 – Sem metástases em linfonodos regionais 

N1 – Metástase para linfonodo(s) axilar(es) móvel(eis) ipsilateral(is), nível I e II. 

N2 – metástase para linfonodos axilares ipsilaterais, nível I e II, fixos ou coalescentes, ou 

clinicamente detectada em linfonodos da mamária interna ipsilateral, na ausência de evidência 

clínica de metástase para linfonodos axilares ipsilaterais. 

 N2a - metástase em linfonodos axilares ipsilaterais nível I e II, fixos ou coalescentes 

 N2b – metástase clinicamente aparente* para linfonodos da mamária interna 

ipsilateral, nível I e II, na ausência de evidência clínica de metástase para linfonodos axilares 

ipsilaterais 
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N3 – metástase para linfonodo infraclavicular ipsilateral (nível III da axila) com ou sem 

envolvimento de linfonodos axilares (nível I e II), ou em metástase clinicamente aparente* 

para linfonodos da mamária interna ipsilateral associado a presença de evidência clínica de 

metástase para linfonodos axilares ipsilaterais; ou metástase para linfonodo supraclavicular 

ipsilateral com ou sem envolvimento de linfonodos axilares ou de mamária interna. 

 N3a – metástase para linfonodo infraclavicular ipsilateral 

 N3b – metástase em linfonodo da mamária interna ipsilateral e linfonodo(s) axilar 

 N3c – metástase para linfonodo supraclavicular ipsilateral 

*Clinicamente aparente é definido por detecção em estudos de imagem (excluindo 

linfocintilografia) ou por exame físico. 

 

Avaliação patológica (pN) 

pNX – linfonodos regionais não podem ser avaliados (ex.: previamente removidos ou não 

removidos para estudo histológico) 

pN0 – ausência de metástase para linfonodos regionais ao à histologia, sem exame 

adicional para células tumorais isoladas  

Nota: células tumorais isoladas são definidas como  células tumorais únicas ou um 

aglomerado de células tumorais não maiores que 2mm, freqüentemente detectadas por 

imunohistoquímica (IHQ) ou métodos de biologia molecular.  

 pN0(i-) – ausência histológica de metástase para linfonodos regionais, IHQ negativa 

 pN0(i+) – ausência histológica de metástase para linfonodos regionais, IHQ positiva 

 pN0(mol-) – ausência histológica de metástase para linfonodos regionais, achados 

moleculares negativos (RT-PCR) 

 pN0(mol+) – ausência histológica de metástase para linfonodos regionais, achados 

moleculares positivos (RT-PCR) 
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Obs1: A classificação é baseada na dissecção axilar com ou sem dissecção do linfonodo 

sentinela. Classificação baseada somente no linfonodo sentinela deve ser designada como tal 

(ex.: pN0(i+) (ls). 

Obs2:RT-PCR: trascriptase reversa/reação em cadeia de polimerase. 

pN1 – metástase em 1 a 3 linfonodos, e/ou linfonodos da mamária interna com doença 

microscópica detectada pela dissecção do linfonodo sentinela mas não clinicamente 

aparente** 

 pN1mi – micrometástase  (maior que 0,2mm e/ou mais que 200 células porém, não 

mais que 2,0mm) 

 pN1a – metástase para 1 a 3 linfonodos axilares 

 pN1b – metástase para linfonodos da mamária interna com doença microscópica 

detectada pela dissecção do linfonodo sentinela mas não clinicamente aparente** 

 pN1c – metástase para 1 a 3 linfonodos axilares e em linfonodos da mamária interna 

com doença microscópica detectada pela dissecção do linfonodo sentinela mas 

nãoclinicamente aparente**  

pN2 – metástase em 4 a 9 linfonodos axilares, ou em linfonodos da mamária interna 

clinicamente aparente* na ausência de metástase para linfonodos axilares 

 pN2a – metástase para 4 a 9 linfonodos axilares (pelo menos um depósito tumoral 

maior que 2,0mm) 

 pN2b – metástase para linfonodos da mamária interna clinicamente aparente* na 

ausência de metástase para linfonodos axilares 

pN3 – Metástase em 10 ou mais linfonodos axilares, ou em linfonodos infra-claviculares, 

ou em linfonodos clinicamente aparentes* da mamária interna ipsilateral na presença de 1 ou 

mais linfonodos axilares positivos; ou em mais do que 3 linfonodos axilares com metástase 
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microscópica clinicamente negativa para linfonodos da mamária interna; ou em linfonodos 

supra-claviculares ipsilaterais. 

 pN3a – metástase em 10 ou mais linfonodos axilares (pelo menos um depósito tumoral 

maior que 2,0mm), ou metástase em linfonodos infra-claviculares (nível III) 

 pN3b – metástase em linfonodos clinicamente aparentes* da mamária interna 

ipsilateral na presença de 1 ou mais linfonodos axilares positivos; ou em mais do que 3 

linfonodos axilares com metástase microscópica para a mamária interna detectada por 

dissecção de linfonodo sentinela porém nãoclinicamente aparente** 

 pN3c – metástase para linfonodos supraclaviculares ipsilaterais 

*Clinicamente aparente é definido por estudos de imagem (excluindo linfocintilografia) ou 

por exame físico 

** Não clinicamente aparente é definido pela não detecção por exames de imagem 

(excluindo linfocintilografia) ou exame físico 

 

Metástase à distância (M) 

MX – metástase à distância não pode ser avaliada 

M0 – sem evidência clínica ou radiológica de metástase à distância 

cM0(i+) – Sem evidência clínica ou radiológica de metástase à distância porém com 

depósitos de células tumorais detectadas microscopicamente na circulação sanguínea, medula 

óssea, ou outro tecido, não maior que 0,2mm em pacientes sem sintomas ou sinais de doença 

metastática. 

M1 – Metástase à distância determinado por evidência clínica ou radiológica, maior que 

0,2 mm 
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Grupos prognósticos 

Estadio 0 Tis N0 Mo 

Estadio IA T1 N0 M0 

Estadio IB T0 N1mi M0 

  T1 N1mi M0 

Estadio IIA T0 N1 M0 

  T1 N1 M0 

  T2 N0 M0 

Estadio IIB T2 N1 M0 

  T3 N0 M0 

Estadio IIIA T0 N2 M0 

  T1 N2 M0 

  T2 N2 M0 

  T3 N1 M0 

  T3 N2 M0 

Estadio IIIB T4 N0 M0 

  T4 N1 M0 

  T4 N2 M0 

Estadio IIIC QualquerT N3 MO 

Estadio IV QualquerT QualquerN M1 

 

*T1 inclui T1mic 

 


