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RESUMO



 

 

 

Bernardi MA. Expressão de CD44 e CD24 em carcinomas mamários ductais 
invasivos de acordo com a análise dos subtipos moleculares e sua relação 
com fatores prognósticos [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo, 2011. 92p. 

 

Carcinomas de mama são heterogêneos e consistem de diversos tipos 
celulares. Perfis de expressão gênica usando DNA microarrays identificaram 
quatro subtipos moleculares fundamentais baseados na expressão de 
receptores hormonais (estrógeno e progesterona) e de fator de crescimento 
epidérmico (HER2) (luminal tipo A, luminal tipo B, tumores expressando 
somente HER2 e triplos negativos) refletindo a heterogeneidade molecular 
dos carcinomas. Sugeriu-se que esta heterogeneidade advém da presença 
de células tronco tumorais com a capacidade de se diferenciar ao longo de 
vias divergentes e outros estudos sugeriram que a presença destas células 
tronco tumorais pode ser evidenciada pela análise fenotípica de CD44 e 
CD24. Nosso objetivo foi detectar a freqüência de CD24 e CD44 isolados ou 
combinados, analisados por imunoistoquímica e sua associação com os 
subtipos moleculares e com diversos marcadores biológicos em 95 casos de 
carcinoma ductal infiltrativo organizados em um microarranjo tissular (TMA). 
Realizamos determinações imunoistoquímicas de CD44, CD24, 
citoqueratinas (CK5, CK6, CK18), claudina 7 e Ki67. Subgrupos moleculares 
foram definidos pela expressão imunoistoquímica de RE, RP e HER2. 
Resultados: Os tumores apresentaram uma maior freqüência dos grupos 
luminais (49,5%) atribuído à alta expressão de RP ou RE (47,4%), e 
freqüência menor de tumores triplo negativos (21,5%) e HER2 (9,5%). Os 
fenótipos CD44+CD24- e CD44-/CD24+ estavam respectivamente presentes 
em 8,4% e 16,8% dos tumores e o fenótipo duplamente positivo foi 
predominante (45,3%). Ausência de ambas as proteínas foi evidente em 
6,3% dos tumores. Tumores com fenótipo CD44+CD24- (definido como um 
marcador de células tronco tumorais por estudos in vitro) foram mais comuns 
em tumores triplos negativos mas não demonstraram nenhum tipo de 
associação com características clinico-patológicas e demais marcadores. 
Este fenótipo não foi expresso nos tumores HER2 positivos. O fenótipo 
duplamente positivo CD44+CD24+ mostrou-se mais freqüente nos subtipos 
luminais ou com alta expressão de HER2. Os fenótipos (CD44-CD24+ e 
CD44-CD24-) não mostraram associação com os subgrupos. Tumores 
expressando CD24+ isolado, com grande freqüência deste marcador 
(74,7%), mostraram significativa associação com positividade do RE, RP e 
Ki67 e uma significância marginal com marcadores de diferenciação luminal 
(CK18 e claudina 7, p = 0,14). Nenhuma associação foi observada com 
tumores CD44+ quando analisado isoladamente. A expressão de claudina 7 e 
Ki67 não mostrou associação com os subgrupos e a expressão de CK5 
apresentou uma tendência a uma maior negatividade nos subtipos luminais 
e uma freqüência maior de positividade nos tumores HER2 e triplo 
negativos. De outro lado, associação da freqüência da expressão positiva de 
CK18 nos subgrupos luminais foi estatisticamente significativa (p = 0,003). 
Para se determinar se CD24+ e CD44+ e seus subtipos combinados 



 

 

 

poderiam afetar a sobrevida global e o intervalo livre da doença preparamos 
curvas de sobrevida de acordo com Kaplan-Meier que foram analisadas 
estatisticamente (log rank test). A mediana do período de seguimento das 
pacientes do nosso estudo foi de 4,8 anos (0,36 – 10,9 anos). Estas análises 
não demostraram influência dos fenótipos CD44+CD24- ou CD44+ sobre a 
sobrevida global ou intervalo livre de doença, mas observamos uma 
tendência a um prognóstico mais favorável. Interessantemente tumores 
HER2 positivos não expressaram este fenótipo, sugerindo que outros 
marcadores de células tronco caracterizam estes tumores. O fenótipo CD44-

CD24+ mostrou-se mais freqüente nos tumores luminais, mas não 
apresentou correlação com marcadores clínico-patológicos ou biológicos 
analisados. Não houve diferenças significativas com respeito a sobrevida 
global ou intervalo livre de doença . A expressão de CD24+ isolado associou-
se a expressão dos marcadores de diferenciação celular e a uma diminuição 
do intervalo livre de doença. A sobrevida livre de doença (10 anos) indicou 
uma percentagem de 94,1% para CD24- e 72,1% para os pacientes CD24+ 
enquanto a sobrevida global foi de 84,2% para os pacientes CD24- e 72,1% 
para os pacientes CD24+. Citoqueratinas (CK5, CK18) e Ki67 não 
influenciaram a sobrevida e o intervalo livre de doença. No entanto a 
expressão positiva de claudina 7, embora não associada à sobrevida global, 
foi estatisticamente associada ao decréscimo do intervalo livre da doença 
(p = 0,05).  Conclusão: As características dos tumores CD44+CD24- e sua 
tendência a associação um prognóstico mais favorável parecem não estar 
de acordo com as propriedades descritas na literatura para células tronco e 
enfatizam a necessidade de outros marcadores. A determinação da 
freqüência de CD44+ e claudina 7 positiva pode contribuir para a análise do 
prognóstico em carcinoma de mama. 
 

Descritores: 1.Neoplasias da mama  2.Células-tronco neoplásicas  3.Subtipos 
moleculares  4.Marcadores biológicos  5.Fenótipos  6.CD44/CD24  
7.Claudina 7  8.CK5  9.CK6  10.CK18  11.Antígeno Ki-67 
 



 

 

 

 

SUMMARY 



 

Bernardi MA. CD44 and CD24 expression in ductal invasive breast 
carcinomas, classified by molecular subtypes and its association with 
prognostic factors [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”, 2011. 92p. 

 
Background: Breast carcinomas consist phenotypically of diverse cells and 
exhibit intra tumoral heterogeneity being stratified in several subgroups 
based in gene expression profiles or histochemical biomarkers. It was 
suggested that this heterogeneity is derived in part from the transformation of 
different subsets of cancer stem cells (CSC) in each intrinsic subgroup. The 
presence of CSC can be evidenced by phenotypic analysis of CD44 e CD24. 
This study aimed to identify the CD24 and CD44 immunophenotype within 
invasive ductal breast carcinoma (IDC) subtypes and determine its influence 
on prognosis as well as its association with the expression of Ki67, 
citokeratins (CK5, CK6 and CK18) and claudin-7. Methods: Immuno 
expression of CD44 and CD24 alone or in combination was investigated in 
95 IDC cases arranged in a tissue microarray (TMA). The association with 
intrinsic subgroups defined as luminal A (ER+, PR+, HER2-), luminal B (ER 
and or PR+, HER2+), HER2 subtype (ER-, PR-, HER2+) and triple negative 
(ER-, PR-, HER2-), and the other markers and prognosis was analyzed. 
Results: CD44+CD24- and CD44-CD24+ were respectively presents in 8.4% 
and 16.8% of the tumors, a lack of both proteins was detected in 6.3%, while 
CD44+CD24+ was determined in 45.3% of the tumors. Although there was no 
significant correlation between subgroups and different phenotypes, the 
CD44+CD24- phenotype was more common in the basal subgroups but the 
frequency of this subtype has not been associated with clinical characteristic 
or biological markers. The phenotype was absent in HER2 tumors whereas 
luminal tumors are enriched in CD44-CD24+ and CD44+CD24+ cells which did 
not show associations with clinical/biological markers features. There was 
also no significant association  of the subtypes with the event free (DFS) and 
overall survival (OS) but the CD44+CD24- phenotype showed a more 
favorable prognostic as compared to CD44-CD44+ phenotype that showed a 
worse prognosis (p = 0.26) (median follow up, 4.8 years) CD44+ alone was 
evident in 57.9%, while CD24+ was positive in 74.7% of the tumors, the latter 
showing a significant association with ER, PR and Ki67 and a marginal 
association with CK18 and claudin-7. Expression of claudin-7 and Ki67 did 
not associate with the cancer subgroups, while a positive association 
between CK18 and the luminal subgroups was found. CD44+ was not 
significantly associated with OS (p = 0.684) and DFS (p = 0.386) whereas 
CD24+ expression was also no significantly associated with OS (p = 0.32) but 
was associated with a decrease in DFS (p = 0.07). CK5, CK18 and Ki67 
expression had no influence in OS or DFS, however claudin-7 positive 
although not statistically associated with OS, was associated with reduced 
DFS (p = 0.05). Conclusions: The heterogeneity of cells with several 
CD44CD24 expression may indicate the presence of different stem cell 
populations. Ocurrence of CD44+CD24- phenotype is more common in triple 
negative tumors and lower in tumors of luminal type and absent in HER2 
tumors. Although not associated significantly with patho-biological markers or 



 

 

 

OS and DFS, the CD44+CD24- phenotype has a tendency to be a favorable 
prognostic marker in breast cancer raising the possibilty that the putative 
tumorigenic ability may no be restricted to cells of this phenotype. The 
presence of CD44-CD24+ may indicat a worse prognosis. CD24+ was 
associated with ER, PR, Ki67and showed a marginal association with CK18 
and claudin-7. CD24 and Claudin-7 positivity were the only biological 
markers associated with reduced DFS. These two investigated markers can 
be used to improve the assessement of prognosis in breast cancer. 
 

Descriptors: 1.Breast Neoplasms 2.Neoplastic Stem Cells  3.Molecullar 
Subtype 4.Biologic Markers  5.Phenotypes  6.CD44/CD24  7.Claudin 7  
8.CK5  9.CK6  10.CK18  11. Ki-67 Antigen  
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A incidência do câncer de mama tem aumentado nas últimas décadas 

e parece estar intimamente relacionada ao processo de urbanização da 

sociedade, como mudanças nos hábitos alimentares e sociais que ocorrem 

nos grandes centros. (www.inca.gov.br/estimativa/2010). 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no 

mundo e o mais comum entre as mulheres (veja em ANEXOS - Anexo 1). 

A cada ano, cerca de 22% dos casos novos de câncer em mulheres são de 

mama. (www.inca.gov.br/estimativa/2010). 

No Brasil, as estimativas para o ano de 2011 são de 489.270 casos 

novos de câncer. Em 2010 eram esperados 236.240 casos novos de câncer 

para o sexo masculino e 253.030 para o sexo feminino. O câncer de mama 

incide como o mais frequente no sexo feminino (49 mil casos novos) e 

acompanha o mesmo perfil de magnitude da América Latina (49.240 casos), 

com um risco estimado de 49 casos a cada 100 mil mulheres (veja em 

ANEXOS - Anexo 2). (www.inca.gov.br/estimativa/2010). 

Esta neoplasia liga-se a fatores etiológicos múltiplos que ainda não 

são totalmente conhecidos. Entre os fatores de risco conhecidos desta 

entidade podemos citar as categorias: idade, história familiar de câncer de 

mama, fatores hormonais, doenças proliferativas da mama, irradiação da 

região mamária na infância, história pessoal de câncer e fatores 

relacionados aos hábitos de vida (Hunt et al., 2008).  

http://www.inca.gov.br/estimativa/2010
http://www.inca.gov.br/estimativa/2010
http://www.inca.gov.br/estimativa/2010
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A idade permanece como um dos mais importantes fatores de risco.  

Segundo a American Cancer Society (Surveillance Research, 2005), aos 30 

anos a probabilidade de desenvolvimento de câncer de mama nos próximos 

10 anos é de 0,44% e aos 70 anos é de 4,14%. 

Existem fatores de risco relacionados à vida reprodutiva da mulher 

(menarca precoce, nuliparidade, idade da primeira gestação a termo acima 

dos 30 anos, anticoncepcionais orais, menopausa tardia e terapia de 

reposição hormonal) bem estabelecidos em relação ao desenvolvimento do 

câncer de mama (Hardy et al., 1993). 

O diagnóstico precoce, rastreamento mamográfico, as políticas de 

saúde, a melhora da tecnologia e acurácia dos exames subsidiários e 

compreensão da biologia molecular e da carcinogênese dos tumores, assim 

como uso de novas terapias medicamentosas, estão relacionados a melhora 

na sobrevida e tempo livre de doença no câncer de mama. 

(www.inca.gov.br/estimativa/2010). 

Carcinomas mamários são conhecidos há muitos anos pela sua 

heterogeneidade histopatológica que levou a uma classificação em inúmeros 

tipos histológicos. Entre os diferentes tipos de neoplasias malignas que 

surgem na glândula mamária, o carcinoma ductal invasivo compreende a 

grande maioria dos casos (92%), segundo Tavassoli et al., 2003. 

 Esta categoria de neoplasia maligna exibe grande heterogeneidade 

celular, que foi comprovada a partir da descoberta nos anos 60 – 70 da 

existência dos receptores hormonais nucleares, verificando-se que os 

receptores de estrógeno estavam presentes em até 70% dos casos (Fisher 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2010
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et al., 1983, Nadji et al., 2005), e a presença destes receptores estava 

fortemente relacionada ao tamanho do tumor e grau histológico. Num estudo 

de quase 6.000 tumores, praticamente todos os tumores grau I histológicos, 

eram receptores de estrógeno positivos, como são os tubulares puros, 

colóides e carcinomas lobulares clássicos. (Nadji et al., 2005). 

A expressão do receptor de progesterona (RP), uma proteína 

induzida  por estrogênio, via receptor de estrógeno (RE), é geralmente 

relatada juntamente com a expressão de RE, e a determinação 

imunoistoquímica da expressão de RP foi validada, demonstrando que o 

status do RP está associado com a sobrevida livre de doença e a sobrevida 

global (Bardou et al., 2003). 

Atualmente os receptores hormonais são considerados marcadores 

prognósticos e também preditivos de resposta aos moduladores 

seletivos  dos receptores de estrógeno (SERMs) (Allred et al., 1998, 

Fitzgibbons et al., 1999).  

Durante as últimas duas décadas, outra proteína com papel de 

receptor, alcançou papel de fator prognóstico. Em pesquisas subseqüentes, 

observou-se que 25 a 30% dos tumores mamários apresentavam 

amplificação do oncogene HER2/neu que codifica uma glicoproteína trans-

membrânica da família de receptores de fatores de crescimento epidérmico 

(EGFR) e é expressa em baixos níveis numa variedade de células normais, 

incluindo o epitélio ductal mamário. (Slamon et al., 1989). A determinação do 

status do HER2 no câncer de mama é importante, a superexpressão do HER2 

e/ou a amplificação do gene é um marcador de fator prognóstico de resposta 
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clínica, em pacientes tanto com linfonodos positivos, quanto negativos. 

(Slamon et al., 1989, Tandon et al., 1989, Paik et al., 1990, Press et al., 1997).  

Desta forma, foram desenvolvidos novos tratamentos com terapias 

específicas para pacientes que apresentavam expressão do HER2 incluindo 

uma terapia alvo para o receptor, como por exemplo, o trastuzumab, um 

anticorpo monoclonal humanizado. (Slamon et al., 1987, Slamon et al., 2001). 

Os cânceres humanos são reconhecidos como uma população de 

células heterogêneas há mais de 100 anos. Esta heterogenidade não reside 

apenas nos níveis morfológicos e patológicos, mas também nos níveis 

moleculares e consequentemente na sua evolução clínica.  

Além das características histopatológicas, da presença dos 

receptores hormonais e a expressão do HER2, o surgimento de técnicas de 

avaliação molecular dos tumores (microarray) identificou tumores com 

perfis distintos de expressão gênica fornecendo uma evidência direta de 

que carcinoma de mama é uma doença heterogênea ao nível molecular 

(Perou et al., 2000). Sorlie et al., (2001) descreveram 05 subtipos de 

câncer de mama, dividindo-os em receptores de estrógeno positivos: 

luminal A e luminal B, e em estrógeno negativos (basal-like, HER2+RE-, e 

não-classificados). 

A classificação gênica originou uma classificação imunoistoquímica de 

tumores em subtipos similares substituindo aqueles baseados em perfis 

gênicos na prática clínica (Nielsen et al., 2004, Carey et al., 2006). Verificou-

se também que alguns tipos histológicos possuem perfis moleculares 

distintos (Weigelt et al., 2008, Weigelt et al., 2009). 
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A classificação dos subtipos moleculares ficou assim definida:  

1. Luminal A (RE+ e/ou RP+, proliferação baixa e HER2-),  

2. Luminal B (RE+ e/ou RP+, proliferação alta ou HER2+), 

3. Basal-like (RE-, RP-, HER2-, citoqueratina 5/6 +, e/ou HER1+), 

4. HER2+RE- (RE-, RP-, HER2+), e  

5. Não classificados (negativo para os 05 marcadores).  

 
Portanto, avaliamos hoje, além dos receptores de estrógeno, 

progesterona, expressão do HER2 (cerbB2) da nossa rotina, outros fatores 

que permitem a subclassificação dos tumores de mama, os quais podem ser 

indicadores dos tipos de tratamento, prognóstico e sobrevida.  

Os tumores classificados como Luminal A (RE+ e/ou RP+, proliferação 

baixa e HER2-) tem melhor resposta a endocrinoterapia e apresentam-se 

como tumores geralmente de baixo grau histológico, poucas mitoses, baixo 

índice de proliferação celular, e em contrapartida, os tumores classificados 

como Luminal B (RE+ e/ou RP+, proliferação alta ou HER2+), a alta 

proliferação celular é avaliada pela co-expressão do gene MKi67 (que 

codifica o Ki67), tem melhor resposta ao tratamento quimioterápico sistêmico 

(Tan et al., 2005, Cheang et al., 2009). 

O Ki67 é um antígeno nuclear que está expresso em células em 

proliferação, e portanto não é expresso em células quiescentes (fase G0 do 

ciclo celular). Como indicador prognóstico, é considerado alto quando seus 

níveis são superiores a 14 - 20%, a sua superexpressão foi relacionada à 

atividade mitótica aumentada, indiferenciação celular e maior tendência a 

invasão. (Cheang et al., 2009). 
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Sendo assim, o subtipo Luminal A responde melhor ao tratamento 

hormonioterápico e o Luminal B melhor a quimioterapia associada a 

hormonioterapia. (Sorlie et al., 2003). 

Os marcadores imunoistoquímicos para EGFR e CK 5/6 apresentam-

se positivos nos carcinomas ductais do subtipo molecular basal-like o que os 

diferencia dos triplos negativos não-basalóides (Nielsen et al., 2004). 

Considerados inicialmente como sinônimos dos tumores triplo negativos  

(RE-, RP- e HER2-) os tumores basais, compreendem 80% daquela 

categoria (Bertucci et al., 2008).  Embora os tumores basalóides expressem 

proteínas características de células mioepiteliais, como o p63 e calponina, 

ainda não temos compreensão clara, de qual conduta tomar frente a 

um  tumor que se apresenta com perfil imunoistoquímico triplo negativo   

(RE-, RP-, HER2-), pois uma terapia alvo específica ainda não foi definida 

(Nielsen et al., 2004). 

Na classificação molecular dos carcinomas ductais invasivos, os 

basal-like (RE-, RP-, HER2-, CK5/6+) compreendem 15% do total dos casos e 

são o grupo de pior prognóstico (Cheang et al., 2008). Este subtipo é mais 

prevalente em mulheres na pré-menopausa, mulheres mais jovens e que 

estão relacionados a piores resultados terapêuticos (Livasy et al., 2006, 

Cheang et al., 2008, Rodriguez-Pinilla et al., 2006). Entre estas há uma 

tendência do acometimento mais precoce, assim como um pior prognóstico 

e menor sobrevida livre de doença (Rakha et al., 2007). 

Além dos subtipos clássicos um novo subtipo, referido como 

apresentando baixa expressão de claudinas (claudin low) foi identificado 
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entre os grupamentos negativos (Herschkowitz et al., 2007) e caracterizado 

pela baixa expressão de claudinas 3, 4 e 7.  

Tumores com baixa expressão de claudinas caracterizam-se pela 

ausência de expressão de marcadores de diferenciação luminal, 

enriquecimento de marcadores da transição epitélio-mesenquima e 

expressão de genes de resposta imune. A maioria dos tumores “claudin low” 

se caracteriza por ser triplo negativo, com grande freqüência de 

diferenciação metaplásica e medular (Prat et al., 2010, Lim et al., 2010, 

Perou et al., 2010). 

 As claudinas são uma família de proteínas transmembrânicas (24 

membros das claudinas humanas) que tem a função de manutenção das 

junções epiteliais (tight junctions) e endoteliais, manutenção do citoesqueleto 

e da adesão célula-a-célula. Uma associação entre junções epiteliais e 

desenvolvimento do câncer foi estabelecida. As alterações na estrutura e 

função destas proteínas foi descrita em adenocarcinomas de vários órgãos 

incluindo carcinoma de mama (revisto por Myal et al., 2010). A maioria dos 

estudos recentes com as claudinas, está focada nas claudinas 1, 3, 4, 7 e 10. 

As claudinas podem estar aumentadas ou diminuídas, por exemplo, a 

expressão de claudina 7 está diminuída nos cânceres de mama e de cabeça 

e pescoço, mas aumentada no câncer gástrico. Já as claudinas 3 e 4 estão 

superexpressas nos cânceres primários e metastáticos da próstata, mama, 

pâncreas e ovário. Baseados no papel das claudinas na formação das 

moléculas juncionais, “tight junctions”, tem-se aventado a hipótese de que a 

perda da expressão das claudinas pode reduzir a adesão celular e 
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consequentemente, aumentar o potencial de invasão e motilidade das 

células tumorais, associando claudinas ao processo de transição epitélio 

mesenquima (EMT) (Hennessy et al., 2009). 

As claudinas podem ser usadas como marcadores de diferenciação 

epitelial. A perda das claudinas deve contribuir para a progressão, e sua 

expressão deve ter relevância prognóstica. De acordo com recentes 

estudos, a perda ou diminuição da expressão da claudina 1, correlaciona-

se com uma menor sobrevida livre de doença e aumento do potencial de 

malignidade no câncer de mama. A expressão da proteína claudina 2 

está diminuída nos tumores assim como no tecido mamário normal, a 

perda da expressão de claudina 4 está presente nas áreas de metaplasia 

apócrina e na maioria dos carcinomas mamários invasivos há aumento da 

sua expressão. A claudina 7, já é expressa no epitélio mamário normal, e 

sua expressão reduzida correlaciona-se com mais alto grau de tumor, 

doença metastática, incluindo recorrências locorregionais. (revisto em 

Szasz et a.l, 2011). 

A manutenção da heterogeneidade das células dentro do tumor não 

está completamente esclarecida. Pelo menos duas hipóteses foram 

propostas para explicar os caminhos evolutivos e extrema heterogeneidade 

destes cânceres:  

a) a hipótese de evolução clonal, e  

b) a hipótese de células tronco cancerígenas (CSC). 
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A hipótese de evolução clonal sugere que a maioria das células pode 

proliferar extensivamente e aquelas que apresentam alterações genéticas e 

epigenéticas com características mais favoráveis para a progressão tumoral 

são selecionadas (Nowel et al., 1976). A heterogeneidade tumoral viria da 

competição e da seleção de células com fenótipos diferentes sob várias 

condições encontradas pelas células durante o desenvolvimento do câncer. 

(Reya  et al., 2001).  

A hipótese de CSC sugere que uma pequena população de células 

tumorais, tem a capacidade de auto-regeneração e de diferenciação, 

podendo iniciar e manter o desenvolvimento do câncer e até mesmo a 

resistência ao tratamento quimioterápico e radioterápico. Estas células 

apresentam algumas características de células tronco do tecido adulto 

normal e são chamadas de células tronco tumorais. Células tronco normais 

são classicamente definidas pela sua capacidade de auto-regeneração de 

gerar células filhas que se diferenciam em diferentes linhagens formando 

todos os tipos de células encontradas no tecido. Elas possuem 02 grandes 

características: a auto-renovação, e a diferenciação em múltiplas linhagens 

celulares. A auto-renovação consiste na formação de uma célula idêntica a 

primeira. (Smalley e Ashworth, 2003) e ocorre de maneira simétrica ou 

assimétrica. Como o nome já diz, a auto-renovação simétrica produz 02 

células filhas idênticas à célula progenitora, ou seja, 02 células-tronco. Já 

na auto-renovação assimétrica, 01 célula produzida é idêntica à 

progenitora e outra sofre diferenciação, para se tornar uma célula 

“progenitora comprometida” com um determinado perfil de diferenciação. A 
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célula idêntica à “stem cell” mantém o compartimento de células tronco, a 

célula diferente sofre uma série de divisões e passos de diferenciação 

gerando uma população diferenciada. As células intermediárias entre a 

célula tronco e as terminalmente diferenciadas são chamadas de 

progenitoras. Para manter a homeostase tissular, o número de células 

filhas que mantém a identidade de células tronco deve ser estritamente 

controlado. Evidências recentes sugerem que um microambiente 

especializado é um dos fatores que regulam a manutenção da célula tronco 

normal controlando a escolha entre auto-renovação e iniciação da 

diferenciação (Spradling et al., 2001).  

O conceito de que cânceres apresentam uma sub-população de 

células semelhantes a células tronco normais foi proposta vários anos 

atrás. O crescimento expansivo de lesões malignas, assim como a 

resposta patológica inadequada ao tratamento quimioterápico, poderiam 

indicar a presença de células progenitoras ou “stem cells” do tumor, com 

propriedades de proliferação específica (Hamburger e Salmon,  1977).  

Sugeriu-se que as células tronco tumorais poderiam surgir de duas 

maneiras: 1. mutações oncogênicas das células tronco normais, 

alterando mecanismos que restringem a expansão destas células, 

2. mutações oncogênicas permitindo que células progenitoras continuem 

proliferando sem entrar em um estado pós mitótico diferenciado 

(Marusyk e Polyak, 2010). A heterogeneidade do câncer é devido aos 

vários caminhos que as células progenitoras tem, levando a 

diferenciação aberrante. (Reya et al., 2001). 
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1.1  Células tronco epiteliais mamárias 

 

A glândula mamária é derivada do ectoderma e é resultado da 

proliferação de células basais da epiderme pela estimulação dos fatores 

secretados pelas células mesenquimais presentes no broto mamário. 

O desenvolvimento da glândula mamária acontece após o nascimento e é 

completado somente na vida adulta após as suas fases de desenvolvimento 

(diferenciação celular como na gravidez, lactação e involução) em resposta a 

alterações hormonais (Cowin et al., 2010). 

A glândula mamária madura é uma glândula que se ramifica em 

túbulos e alvéolos (parênquima) que estão entremeados a um tecido 

conectivo heterogêneo (mesenquima ou estroma). Nas mulheres adultas, 

mais de 90% do parênquima mamário é composto de 02 tipos de células 

epiteliais diferenciadas: 

a)  células epiteliais secretoras luminais, que revestem os ductos e 

alvéolos, e  

b)  células mioepiteliais contráteis, situadas entre as células luminais 

e a membrana basal a qual separa o parenquima mamária do 

estroma (Polyak et al., 2010). 

Os ductos mamários normais apresentam pelo menos 02 tipos de 

células epiteliais: células luminais (tecido glandular) e células mioepiteliais 

basais. O estroma intralobular consiste de tecido conjuntivo com uma 

zona de fibroblastos cercando os componentes epiteliais (Figura 1) 

(Polyak et al., 2010). 
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Fonte: Cold Spring Harb Perspect Biol, 2010, 2: a003244 

 

Figura 1 - Visão esquemática de um ducto e lóbulo mamário normal  
 

 

As células mioepiteliais e luminais podem ser distinguidas por seus 

padrões distintos de expressão de citoqueratinas. Células mioepiteliais 

expressam citoqueratina 5/6 (com alto peso molecular) e citoqueratina 17, 

enquanto células luminais expressam tipicamente citoqueratinas 8 e 18. 

(com baixo peso molecular) (Sorlie et al., 2003, Livasy et al., 2006) 
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Na glândula mamária normal, a maioria das células epiteliais luminais 

não está em contato direto com a membrana basal, mas dispoem-se sobre 

as células mioepiteliais, sendo estas as células que influenciam na 

diferenciação, polaridade, proliferação, invasão e migração das células 

epiteliais luminais. As células mioepiteliais também produzem a membrana 

basal que é uma barreira física separando os compartimentos epiteliais e 

estromais. 

Ao contrário de outros tecidos que preservam a sua arquitetura 

através da vida adulta, a glândula mamária sofre mudanças em sua 

morfologia durante diferentes períodos de desenvolvimento. Na puberdade 

através da regulação hormonal sistêmica e pelos sinais estromais locais, as 

02 populações de células epiteliais sofrem constante proliferação, 

diferenciação e apoptose. Ao atingir a diferenciação final, estas células 

perdem a capacidade de proliferação. Durante a gravidez hormônios 

induzem a expansão do epitélio mamário e o seu remodelamento após o 

desmame bem como ciclos repetitivos de gravidez são altamente sugestivos 

da existência de células de “reabastecimento” (stem cells) (Smalley e 

Ashworth, 2003). Recentemente verificou-se que o “pool” de células tronco 

aumenta 14 vezes durante a fase luteal enfatizando o papel da progesterona 

na ativação de células tronco durante o ciclo reprodutivo (Joshi et al., 2010). 

Os recentes avanços técnicos no isolamento e na caracterização de 

células-tronco normais e cancerosas mamárias aumentaram nosso 

entendimento de como estas células funcionam, sua fisiologia e suas 

condições patológicas.  
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 A primeira evidência de que existiam células-tronco mamárias data 

de 1959, quando Deome et al., demonstraram através de transplantes de 

diferentes regiões da glândula mamária de um camundongo doador que estas 

eram capazes de gerar no coxim gorduroso (fat pad) de um camundongo 

receptor brotos mamários com diferenciação celular funcional, contendo 

ductos, alvéolos e células mioepiteliais. (Deome et al., 1959). Este modelo 

ainda  hoje é o padrão ouro para testar a capacidade da célula-

tronco/progenitora.  

Várias técnicas com o passar do tempo tem sido utilizadas para isolar 

e identificar células tronco mamárias utilizando as propriedades biológicas 

destas células. Por exemplo, as células tronco são fundamentalemente 

quiescentes e retém a bromodeoxiuridina e timidina por mais tempo (revisto 

por Cariatti e Purushotman, 2008) 

Um sistema de análise de antígenos de superfície para identificar 

diferentes populações celulares tem sido empregado no campo de pesquisa 

de células tronco. Foram escolhidas combinações de marcadores (positivos 

e negativos), incluindo o CD24, uma molécula ligante de um receptor de 

adesão, a p-selectina expresso na superfície apical de células luminais 

negativo e o CD49f (integrina α6) e CD29 (integrina β1), os quais são 

marcadores de células epiteliais basais (Stingl et al., 2006). 
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Fonte: Nature Medicine, volume 15, número 8, Agosto 2009. 

 

Figura 2 - Demonstração da diferenciação da célula tronco 
 

 

Os estudos de Al-Hajj e colaboradores (2004) demonstraram algumas 

evidências de células “stem cells” dentro do carcinoma mamário humano 

que podem ser identificadas pela presença ou ausência de dois marcadores 

de superfície (membrana): CD24 e CD44 e presença do antígeno epitelial 

específico (ESA+), e ausência de marcadores específicos de linhagem (LIN-) 

O CD44 (receptor do ácido hialurônico) é codificado por um único gene 

localizado no cromossoma 11p13 e expresso de uma forma padrão-standard 

(CD44s) e várias variantes (CD44v) geradas por “splicing alternativo” do 

mRNA do CD44 (Afify et al., 2009). Outros marcadores comumente 

utilizados na caracterização de células-tronco incluem o antígeno do 
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músculo liso, antígeno comum da leucemia linfoblástica aguda, p63, 

vimentina, citoqueratinas CK14, CD133, MUC1 e ErbB2 (Stingl et al., 2005). 

Posteriormente, marcadores adicionais incluindo a desidrogenase 

aldeídica (ALDH) (Ginestier et al., 2007), o CD133 (Wright et al., 2008) e a 

integrina α6 (ITGA6), foram propostos como marcadores das células tronco 

mamárias. 

 Recentemente demonstrou-se que células tronco CD44+CD24- 

exibem fenótipos similares a células que sofreram uma transição epitélio-

mesenquima (EMT) e expressam os fatores de transcrição regulatórios de 

EMT (Mani et al., 2008). EMT é caracterizada pelo aumento da expressão de 

vimentina e dos fatores transcricionais (Snail e Twist-1) que diminuem a 

expressão da E-caderina e de outras moléculas de adesão. Twist 

transcricionalmente decresce a expressão de CD24 em células de câncer de 

mama aumentando a expressão do fenótipo CD44+/CD24-. A perda de CD24 

e o aumento de CD44 podem promover metástase (Vesuna et al., 2009, 

Sheridan et al., 2006) Sugeriu-se que stem cells CD44+CD24-, tem uma 

baixa expressão de claudinas (3,4 e 7). (Tauber et al., 2010).  

Células tumorigênicas de câncer de mama com perfil de células 

tronco e  com marcadores específicos exibem perfis genéticos específicos, 

sugestivos de uma associação com prognóstico adverso. Shipitsin et al., em 

2007, mostraram que células CD24+ são mais diferenciadas e as CD44+ têm 

características de células progenitoras. Subpopulações de CD44+CD24- 

parecem estar associadas ao período mais curto de sobrevida livre de 

doença e sobrevida global (Shipitsin et al., 2007) ou ao maior índice de 
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metástases a distância (Abraham et al., 2005, Glinsky et al., 2005, Cariatti e 

Purushotham, 2008, Giatromanolaki et al., 2010) e expressão elevada de 

genes envolvidos com invasão (Sheridan et al., 2006). 

 Uma questão fundamental que precisa ser esclarecida é se os 

diferentes subtipos de câncer de mama são derivados de diferentes 

linhagens. Células tronco/progenitoras distintas em cada subtipo poderiam 

explicar porque há diferenças em relação à invasão, prognóstico, sobrevida 

e resposta ao tratamento. 

Os estudos de Dontu e colaboradores (Dontu et al., 2003) baseando-

se no conceito de células tronco propuseram um modelo no qual a 

transformação de diferentes subconjuntos de células tronco/progenitoras 

resultariam nos diferentes fenótipos de câncer da mama (RE positivos e 

negativos, RP positivos e negativos). 

Honeth et al., em 2008 demonstraram uma associação entre a 

presença de CD44+/CD24- e o subtipo basalóide. No entanto, uma 

considerável heterogeneidade na freqüência de expressão de CD44 e CD24 

foi observada entre os tumores (Abraham et al., 2005, Mylona et al., 2008). 

A análise de vários marcadores de stem cells em células em cultura e 

amostras de carcinoma de mama sugeriu que várias diferentes linhagens 

celulares podem diferir em seus perfis de marcadores de células 

tronco/progenitoras (Hwang-Verlues et al., 2009). Park et al., (2010) 

reportaram uma grande diversidade na expressão de vários marcadores 

incluindo claudina 7 nos diferentes subgrupos clássicos. 
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Um novo subtipo de carcinoma de mama receptor-negativo foi 

caracterizado pela perda de genes de adesão e denominado “claudin low”. 

Verificou-se que carcinomas metaplásicos (MBC) que são agressivos e 

quimioresistentes, têm um perfil genômico semelhante aos tumores “claudin 

low” sugerindo que tumores subgrupo “claudin low” devem advir de um 

precursor mais primitivo, sendo enriquecidos com EMT e apresentando 

características de células tronco. Pacientes com tumores com baixa 

expressão de claudinas tem pobre prognóstico similar aos pacientes com 

tumores basais ou expressão de HER2. (figura 2) ((Hennessy et al., 2009, 

Perou et al., 2010). 

Considerando a importância das células tronco em câncer de mama, 

esforços são necessários para melhor identificação dos imunofenótipos das 

células tumorais importantes em progressão, recorrência e metástase.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  ObjETIvOS  
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2.1  Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente projeto é avaliar em carcinomas ductais 

invasivos de um grupo de pacientes tratadas no Instituto do Câncer Arnaldo 

Vieira de Carvalho no período de 2001 a 2007 a expressão 

imunoistoquímica de CD24, CD44, CK5, CK6, CK18, Ki67 e claudina 7 e 

correlacioná-las com subgrupos moleculares definidos pela presença ou 

ausência de marcadores imunoistoquímicos: RE, RP e Her2. 

A expressão destes marcadores foi relacionada aos parâmetros 

clássicos clínico-patológicos e prognósticos, incluindo recorrência e 

sobrevida das pacientes. 

 

 

2.2  Objetivos Específicos  

 

1) Definir subtipos moleculares através dos receptores de estrógeno, 

progesterona e HER2 através do método de imunoistoquímica. 

2) Identificar a expressão de CD44 e CD24 isoladamente bem como 

os demais fenótipos da combinação de CD44 e CD24 e sua 

relação com os subtipos definidos no item 1. 
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3) Correlacionar estes fenótipos com as variáveis patológicas 

prognósticas (tamanho tumoral, grau histológico e nuclear, 

linfonodos acometidos) e com os demais marcadores biológicos. 

4) Associar a expressão de CD44 e CD 24 isoladamente com a 

freqüência de positividade de CK5, CK6, CK18, Ki67 e claudina 7 

e variáveis clínico-patológicas. 

5) Avaliar neste grupo de pacientes a relação da frequência dos 

fenótipos combinados de CD44 e CD24, ou isolados, e o 

prognóstico (metástase e sobrevida) e tempo livre de doença. 

 



 
 

 

 

3  MÉTODOS 
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Este é um estudo retrospectivo que incluiu a avaliação dos 

prontuários de 109 casos de pacientes femininas portadoras de carcinoma 

ductal invasivo, diagnosticados e tratados exclusivamente no Instituto do 

Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho no período de 2001 a 2007. 

Todos os casos foram tratados e acompanhados nesta instituição com 

cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia conforme exame 

imunoistoquímico e protocolo vigente para avaliação dos marcadores de 

estrógeno, progesterona e cerbB2. 

Em consulta inicial, estas mulheres foram examinadas para a 

avaliação do estadiamento inicial e planejamento terapêutico. 

A avaliação linfonodal axilar homo e contralateral, assim como 

avaliação de possíveis locais de metástases supra-claviculares ou à distância 

com exames subsidiários como raio-x de tórax para estadiamentos iniciais (I e 

II), tomografia computadorizada de tórax para estadiamentos mais avançados 

(III e IV) e ultrassonografia abdominal e exames para avaliação da função 

hepática, também foram realizados para melhor avaliação do estadiamento 

inicial. (TNM, UICC, 2002). (www.inca.gov.br/tratamento/tnm/tnm2.pdf) 

Após o estadiamento inicial da doença, as pacientes foram submetidas a 

tratamento cirúrgico (quadrantectomia e linfadenectomia axilar, ou mastectomia 

radical modificada segundo técnica de Patey) e, em alguns casos isolados 

apenas a biópsia diagnóstica onde o comprometimento tumoral (estadiamento 

III ou IV) ou clínico foi impeditivo para o tratamento cirúrgico em primeira 
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instância. Consequentemente, o tratamento adjuvante (quimioterápico, 

radioterápico e hormonioterápico) foi instalado e monitorizado. 

Após o término da terapêutica primária, as pacientes foram seguidas 

trimestralmente até completarem um ano de acompanhamento, com exame 

físico minucioso para avaliação de recidivas locorregionais, e 

conseqüentemente, semestralmente até completarem 05 anos de seguimento 

com exames clínicos semestrais, laboratoriais, imagenológicos (raio-X de 

tórax e mamografias) e marcadores tumorais solicitados anualmente.  

 

 

3.1  Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão deste estudo foram pacientes do sexo feminino 

independente da raça, portadoras de tumores de mama diagnosticados como 

“Carcinoma Ductal Invasivo”, sem história prévia de outros tumores, ausência 

de qualquer tratamento relacionado a esta patologia, e com material 

emblocado adequado e disponível para análise imunoistoquímica. 

 

3.2  Critérios de exclusão 

 

Os critérios de exclusão foram a ausência de dados anatomo-clínicos, 

impossibilidade de obtenção de amostras da neoplasia emblocadas em 

parafina ou co-morbidades que interferissem na evolução da doença 

(hipertensão arterial sistêmica, diabetes). 
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Foram ainda excluídos da análise estatística, as pacientes que 

apresentaram novos tumores no decorrer de seu acompanhamento (12 

pacientes) para cálculo da sobrevida livre de doença, somente calculado a 

sobrevida global (Total = 97 pacientes). 

Para os casos onde houve perda do seguimento, considerou-se para 

cálculo de sobrevida global, a última consulta. 

As pacientes que já apresentavam metástases no diagnóstico inicial e 

confirmado (02 pacientes) foram retiradas da análise estatística. (Total = 95 

pacientes). 

 

 

3.3  Critérios de avaliação da amostra 

 

Os prontuários foram avaliados para obtenção de dados referentes as 

variáveis: idade, tamanho do tumor, estadiamento clínico (TNM – UICC, 

2002), grau histológico do tumor (SBR, 1989), comprometimento linfonodal 

axilar, presença de metástases a distância, tratamentos realizados 

(quadrantectomia ou mastectomia, quimioterapia, radioterapia e 

hormonioterapia) e evolução clínica, obedecendo os protocolos vigentes. 

Avaliou-se também a sobrevida livre de doença e a sobrevida global. 

Amostras do tumor previamente fixadas em formalina e incluídas em 

bloco de parafina foram revisados por 02 patologistas colaboradores deste 

trabalho para avaliação da concordância dos laudos e em casos de 

discordância, após avaliação, houve consenso entre eles. 
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O protocolo desta pesquisa foi apresentado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, tendo recebido 

parecer de APROVAÇÃO em 30/04/2008, com registro no CEP: 173/08. 

Todas as reações imunoistoquímicas foram desenvolvidas no Departamento 

de Patologia do Hospital A.C.Camargo. 

 

 

3.4  Método anatomopatológico 

 

O tumor e a peça cirúrgica (mama e/ou axila, e/ou músculo) 

foram encaminhados ao Serviço de Anatomia Patológica (prestadores 

de serviço), do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, onde foi 

fixado em formol a 10% por 8 a 12 horas, submetido, inteiramente, a 

processamento histológico a frio habitual, com desidratação em álcool 

etílico e clareamento pelo xilol seguidos de impregnação e inclusão em 

parafina. Os fragmentos com calcificação e os demais receberam 

numeração independentes, seqüenciais. Cortes histológicos de 5µ 

foram corados pela hematoxilina-eosina para diagnóstico histológico 

das lesões. 

Áreas representativas contendo fragmentos do tumor foram 

identificadas para a montagem do TMA (tissue microarray). 
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3.5  Construção e análise dos microarranjos teciduais 

(tissue microarrays - TMAS) 

 

Foi construído um TMA com amostras provenientes dos 95 casos 

eleitos para o estudo. 

A partir do corte original corado por H&E, as áreas de tumor viável 

foram selecionadas e marcadas com caneta. Estas áreas têm equivalência 

no bloco de parafina original, identificado como bloco doador. A partir deste 

ponto, as áreas selecionadas foram transferidas para o bloco receptor 

através do uso do Tissue Microarrayer (Beecher Instruments Microarray 

Technology, Silver Spring, MD, USA). Foram confeccionados os blocos de 

TMA com cilindros 1,0mm (Figura 3). 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Figura 3 - Demonstração de um exemplo de microsséries de tecido e sua construção. 
As matrizes são montadas tendo suas amostras retiradas com agulha, na parte do tumor 
mais significativa e re-colocados em um bloco receptor. Desta forma, o tecido de vários 
exemplares pode ser representado em um único bloco de parafina. Fonte: Yale University - 
School of Medicine 
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A partir deste bloco foram preparados cortes histológicos seriados em 

lâminas de vidro cortadas através de microtômia mecânica na espessura de 

4μm, previamente tratadas com película aderente especial (Instrumedics Inc, 

Hackensack, NJ USA). As lâminas contendo os cortes histológicos foram 

banhadas em parafina para evitar a oxidação. Para controle da 

representatividade do material, foram confeccionadas lâminas coradas por 

H&E nos níveis 1, 25, 50, 75 e 100.  

Em seguida as lâminas obtidas foram submetidas à técnica 

imunoistoquímica para cada marcador. A técnica utilizada seguiu os passos 

tradicionais e rotineiros do laboratório. Para cada marcador, foi utilizada a 

melhor técnica de diluição, recuperação antigênica, revelação e cromógeno, 

determinada para cada anticorpo. Todas as reações foram acompanhadas 

de um controle positivo, em tecido sabidamente positivo para cada anticorpo 

testado, e um controle negativo da reação (retirada do anticorpo primário e 

retirada do complexo secundário). 

 

 

3.6  Método imunoistoquímico 

 

Dos blocos de TMA foram feitos 20 cortes de 4μ de espessura, em 

lâmina de vidro preparada com silano (3-aminopropyltriethoxisilane (SIGMA)) 

para realização de exame imuno-histoquímico. Foram pesquisados os 

seguintes antígenos (Tabela 1): 
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TABELA 1 - Anticorpos das reações utilizadas 

Anticorpos primários Clone Diluição Fabricante, País 

Receptor de estrógeno SP1 1:400 Neomarkers, Fremont, CA, USA 

Receptor de progesterona PgR636 1:500 Dako, Dinamarca. 

HER2 Policlonal  1:2000 Dako, Dinamarca. 

Ki67 clone MIB1 1:400 DAKO, Dinamarca 

Citoqueratina 5 XM26 1:300 DAKO, Dinamarca 

Citoqueratina 6 LHK6B 1:100 DAKO, Dinamarca 

Citoqueratina 18 DC 10 1:800 DAKO, Dinamarca 

CD 44 DF1485 1:200 Leica, Newcastle 

CD 24 SN3 1:50 Neomarkers, Fremont, CA, USA 

Claudina 7 Policlonal 1:400 Invitrogen , San Francisco, CA, USA 

 

O material foi desparafinado em xilol quente a 65° por 20 a 30 

minutos e em xilol à temperatura ambiente (3 banhos – por 05 minutos), 

hidratado em 4 banhos, com álcool absoluto, 95% (02 banhos – 03 minutos) 

e 70% (02 banhos – 03 minutos), depois lavados em água (corrente e 

destilada). A recuperação antigênica foi feita em alta temperatura (panela a 

vapor), a 95° por 40 minutos em tampão citrato, com pH 6 por 20 minutos à 

temperatura ambiente. O bloqueio da peroxidase endógena foi feito com 

água oxigenada a 3% (7 banhos de 5 minutos), seguida por banho em leite 

em pó desnatado a 2% por 20 minutos. A lâmina está pronta para receber o 

anticorpo primário. 

Para a incubação dos anticorpos, o anticorpo primário previamente 

titulado foi diluído em solução de PBS. Pipetou-se o anticorpo diluído sobre 

os cortes e colocaram-se as lâminas em câmara úmida, incubando-as em 
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geladeira, 0 – 4ºC, por 18-20 horas. As lâminas foram lavadas 3 vezes com 

PBS (Phosphate buffered saline), por 3 minutos e incubou-se com o 

anticorpo secundário biotinilado, em câmara úmida a 25ºC, por 30 minutos e 

posteriormente, lavou-se novamente por 3 vezes com PBS, por 3 minutos. 

Finalmente, incubou-se com complexo avidina conjugada (anticorpo terciário 

- avidina-biotina - LSAB plus, DAKO, USA, cód K0690) com peroxidase, em 

câmara úmida a 23ºC, por 20 minutos e depois de nova lavagem com PBS 

(3 banhos de 3 minutos cada), o material é ainda incubado com DAB 

(3,3 diaminobenzidine, SIGMA, USA cód D-8001), para a revelação. 

As lâminas foram contracoradas com hematoxilina de Harris, lavadas em 

água corrente e desidratadas em 3 banhos de álcool (70%, 95% e absoluto) 

e xilol. Os casos foram posicionados em 03 blocos de TMA, em filas e 

colunas e identificados pela inserção de amostras de tireóide ou fígado na 

primeira posição.  

As reações imunoistoquímicas realizadas seguiram as orientações 

dos fabricantes, assim como suas diluições. Com o cuidado em evitar 

interpretações ambíguas, a leitura das lâminas foi realizada num único dia, e 

avaliou-se cada caso e em determinados casos onde não haviam materiais 

viáveis para o estudo, ou por ausência de material (descolamento do tecido 

durante o preparo do TMA), ou sem célula viável, o caso foi reavaliado com 

a construção de novo TMA com novas colorações e nova leitura. 

O score de Allred et al., (1998) foi utilizado para definir a positividade 

de RE e RP. Pelo método de Allred, a graduação da expressão de 

receptores hormonais, avalia 02 parâmetros: 
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1)   intensidade da coloração (graduada de 0 a 3), e  

2)   percentual de células positivas:  

0= nenhuma célula,  

1= <1/100,  

2= 1/100 a 1/10,  

3= 1/10 a 1/3,  

4= 1/3 a 2/3 e  

5= >2/3.  

 

Os escores de cada categoria são somados obtendo-se o escore final, 

variando de 0 a 8. Dados da literatura demonstraram que valores mais 

elevados deste escore estão associados a maior taxa de resposta ao 

tratamento com tamoxifeno. 

Consideramos positivos os scores maiores ou iguais a 3 para os 

receptores ER e PR.  

Quanto aos marcadores de membrana como HER2, foi avaliado um 

score semi-quantitativo e definimos como negativos a marcação de 0 - 1+, e 

como positivas as marcações moderada 2+ e marcação intensa 3+. 

(Herceptest). 

Para as variáveis CD44, CD24, CK5/6, CK18 e claudina 7, a 

marcação de 10% ou mais das células neoplásicas foi considerada como 

positiva. Marcações >20% foram consideradas positivas para o Ki67. 
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3.7  Análises estatísticas 

 

Os valores das variáveis categóricas clínico patológicas ou 

moleculares estudadas foram analisados pelo Teste de qui-quadrado 

(Fisher ou Pearson). A significância estatística foi considerada com p < 0,05. 

Todas as análises foram realizadas com o auxílio do programa SPSS 15.0. 

 



 
 

 

 

4  RESULTADOS 
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4.1  Variáveis clínico-patológicas 

 

O carcinoma ductal invasivo correspondeu a 100% dos casos.  

O tempo de história da doença variou de 0,36 a 10,82 anos, com uma 

média de 4,81 e mediana de 4,77 anos. A mediana do tamanho do tumor, foi 

de 4,5 cm, variando de 0,4 a 12 cm.  

A idade variou de 28 a 88 anos, com mediana de 58 anos.  

As variáveis clínico-patológicas estão apresentadas nas tabelas 2 e 3,  

e figura 4, como se segue. 

O Carcinoma Ductal Invasivo em nossa casuística ocorreu em 02 

pacientes abaixo dos 30 anos (2,2%), em 14 pacientes, a idade do 

acometimento tumoral ocorreu entre 30 e 39 anos (14,15%), em 15,16% dos 

casos encontravam-se nas pacientes entre 40 e 49 anos de idade, 22,23% 

dos casos encontravam-se nas pacientes entre 50 e 59 anos de idade, 

22,23% dos casos encontravam-se nas pacientes entre 60 e 69 anos de 

idade, 20,21% dos casos encontravam-se nas pacientes com idade igual ou 

superior a 70 anos.  
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TABELA 2 - Frequência da idade nas pacientes com Câncer de Mama  

Idade Nº de Pacientes 

< 30 anos 2 

30 ≥ x < 40 anos 14 

40 ≥ x < 50 anos 15 

50 ≥ x < 60 anos 22 

60 ≥ x < 70 anos 22 

≥ 70 anos 20 

Total 95 

 

 

2, 2%
14, 15%

15, 16%

22, 23%

22, 23%

20, 21%   

     

     

     

     

  

 

Figura 4 - Apresentação das porcentagens das pacientes por faixa etária (freqüência) 
 

 

Os resumos dos dados clínico-patológicos das 95 pacientes 

analisadas encontram-se na tabela 3.  

Os estádios patológicos I e II corresponderam a 50,6% dos casos, o 

estádio patológico III a 47,4% e o estádio patológico inicial IV a 2,1%.  

 

Idade 

< 30 anos 

30 ≥ x < 40 anos 

40 ≥ x < 50 anos 

50 ≥ x < 60 anos 

60 ≥ x < 70 anos 

≥ 70 anos 
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Em relação ao grau nuclear, o grau III foi encontrado em 54,7% dos 

casos, 42,1% dos casos estavam classificados como grau II, 7,4% dos casos 

estavam classificados como grau I e para 1,1% das pacientes não havia 

referência do grau nuclear, sendo então na nossa casuística, o grau III - 

tumor mais indiferenciado – o mais comum. 

Os resultados histopatológicos das peças operatórias demonstraram 

que os graus nucleares II e III corresponderam a 96,8% dos casos e o 

comprometimento linfonodal axilar foi: positivo em 60 casos (63,2%), 

negativos em 33 casos (34,7%) e não avaliados em 02 casos (2,1%). O 

esvaziamento axilar foi realizado em todas as pacientes.  

Em 21 pacientes (22,1%) houve acometimento metastático, e 60 

pacientes (63,2%) estavam livres de metástases. 

Ao final do nosso trabalho em 24/04/2011, 66 pacientes (69,5%) 

estavam vivas, 27 pacientes (28,4%) haviam falecido e 02 pacientes foram 

perdidas para o seguimento (2,1%). 
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Tabela 3 - Resumo dos dados clínico-patológicos de 95 pacientes com câncer de 

mama 

Parâmetros Pacientes (%) 

Idade (anos)  

Mediana (intervalo) 58 (28 – 88) 

Tamanho tumoral (cm)  

Mediana (intervalo) 4,5 (0,4 – 12,0) 

Estadiamento patológico inicial  

I 7 (7,4) 

II 41 (43,2) 

III 45 (47,4) 

IV 2 (2,1) 

Grau Nuclear  

I 2 (2,1) 

II 40 (42,1) 

III 52 (54,7) 

ND 1 (1,1) 

Linfonodo patológico  

Positivo 60 (63,2) 

Negativo 33 (34,7) 

ND 2 (2,1) 

Metástase  

Sim 21 (22,1) 

Não 60 (63,2) 

ND 14 (14,7) 

Condição  

Vivo 66 (69,5) 

Morto 27 (28,4) 

ND 2 (2,1) 

HER2: Receptor do fator de crescimento epidérmico humano, ND: não determinado. 
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4.2  Variáveis imunoistoquímicas 

 

Na tabela 4, a freqüência dos marcadores biológicos foi representada. 

Em relação à expressão dos marcadores pela técnica imunoistoquímica, 

a freqüência do receptor de estrógeno (RE) na nossa casuística foi de 47,4% 

dos casos, e o receptor de progesterona (RP) em 47,4%. O receptor do fator 

de crescimento epidérmico (HER2) foi superexpresso em 34,7%, semelhante 

a literatura (30%) e o Ki-67, que é exclusivamente nuclear, estava positivo 

em 47,4%.  

A expressão nuclear de RE e RP e a positividade de HER2 na 

membrana celular, estão apresentadas nas Figuras 5 (A e B), 6 (A e B) e 7 

(A e B). 
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Tabela 4 – Resumo dos dados imunoistoquímicos de 95 pacientes com câncer de 

mama 

Paramêtros Pacientes 
(%) Paramêtros Pacientes 

(%) 

Receptor de estrógeno  CD24  

Positivo 45 (47,4) positivo 71 (74,7) 

negativo 35 (36,8) negativo 19 (20,0) 

ND 15 (15,8) ND 5 (5,3) 

Receptor de progesterona   Claudina 7 expressão  

Positivo 45 (47,4) positivo 37 (38,9) 

Negativo 35 (36,8) negativo 49 (51,6) 

ND 15 (15,8) ND 9 (9,5) 

HER2   CK5  

Positivo 33 (34,7) positivo 17 (17,9) 

Negativo 51 (53,7) negativo 68 (71,6) 

ND 11 (11,6) ND 10 (10,5) 

Ki67   CK6  

Positivo 45 (47,4) positivo 2 (2,1) 

Negativo 40 (42,1) negativo 80 (84,2) 

ND 10 (10,5) ND 13 (13,7) 

CD44  CK18  

Positivo 55 (57,9) positivo 58 (61,1) 

Negativo 23 (24,2) negativo 27 (28,4) 

ND 17 (17,9) ND 10 (10,5) 

CD44/CD24  Sub-grupos  

CD44+/CD24+ 43 (45,3) Luminal A 24 (25,3) 

CD44+/CD24- 8 (8,4) Luminal B 23 (24,2) 

CD44-/CD24+ 16 (16,8) HER2 9 (9,5) 

CD44-/CD24- 6 (6,3) Triplo Negativo 20 (21,5) 

ND 22 (23,2) ND 19 (20,0) 

HER2: Receptor do fator de crescimento epidérmico humano,  
CK: citoqueratina,  
ND: não determinado. 
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Figura 5A - Fotomicrografia da expressão positiva nuclear de RE (200 x) 
 

 

 

Figura 5B - Fotomicrografia da expressão negativa nuclear de RE  (200 x) 
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Figura 6A - Fotomicrografia da expressão positiva nuclear de RP  (200 x) 
 

 

 

Figura 6B - Fotomicrografia da expressão negativa nuclear de RP  (200 x) 
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Figura 7A - Fotomicrografia da expressão positiva de membrana para HER2 (200 x) 
 

 

 

Figura 7B - Fotomicrografia da expressão negativa de membrana para HER2  (200 x) 
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A positividade nuclear para Ki67 e membrana celular para claudina 7, 

estão apresentadas na Figura 8 e Figura 9.  

A positividade do índice de proliferação celular (Ki67 >20%) apareceu 

em 47,4% dos casos (45 pacientes) e a positividade de claudina 7, 

encontrada na membrana celular, foi de 38,9% dos casos (37 pacientes) e 

em contra-partida, a negatividade de claudina 7 foi maior com 51,6% dos 

casos (49 pacientes). 

 

 

 

Figura 8 - Fotomicrografia da expressão de Ki67 (200x) 
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Figura 9 – Fotomicrografia da expressão positiva de claudina 7 (200x) 
 

 

Para as citoqueratinas, a positividade (imunoexpressão da membrana) 

foi encontrada para CK5 (células basais) somente em 17,9% dos casos, 

assim como para a CK6 (células basais) a imunoexpressão da membrana foi 

encontrada em 2,1% dos casos, sendo portanto os maiores valores 

encontrados para a negatividade tanto para CK5 (71,6%) e CK6 (84,2%) 

(Figura 10 A e B). Já para a citoqueratina 18 (CK18), a maior freqüência dos 

casos positivos (61,1%) encontraram-se relacionados aos tumores luminais, 

confirmando que a CK18 é um marcador de células luminais (subgrupos 

luminal A e B com freqüência total de 49,5% na nossa casuística) (tabela 4 e 

figura 11 (A e B). O CK6 não apresentado devido a alta negatividade. 
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Figura 10A - Fotomicrografia da expressão positiva de CK5 (200x). 
 

 

 

Figura 10B - Fotomicrografia da expressão negativa de CK5 (200x). 
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Figura 11A - Fotomicrografia da expressão positiva de CK18 (200x) 
 

 

 

Figura 11B - Fotomicrografia da expressão negativa de CK18 (200x) 
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A positividade de membrana para CD44 e predominantemente no 

citoplasma para CD24, estão apresentadas na figura 12 (A e B) e figura 13, 

respectivamente. 

O CD44 foi expresso na membrana celular sendo freqüente em 55 

casos (57,9%). O CD24 foi expresso no citoplasma e apresenta-se positivo 

em 71 casos (74,7%) (tabela 4). 

Em relação aos 4 fenótipos do CD44 e CD24 formados, encontramos  

a maior freqüência dos casos no fenótipo CD44+CD24+ com 43 casos 

(45,3%), seguidos do fenótipo CD44-CD24+ com 16 casos (16,8%), no 

fenótipo considerado para células progenitoras “stem cells”, a freqüência 

encontrada foi de 8 casos (8,4%) e para a negatividade de ambos os 

marcadores, fenótipo CD44-CD24-, encontramos 6 casos (6,3%). Casos não 

classificados ficaram com 23,2% de freqüência (22 casos). 

A categorização dos subgrupos de câncer de mama, leva em 

consideração os mesmos critérios utilizados por Carey et al., (2006). 

O subtipo triplo negativo foi encontrado em 21,5% (20 casos), o luminal A 

em 25,3% (24 casos), o luminal B em 24,2% (23 casos), o HER2 

superexpresso em 9,5% (9 casos) (tabela 4). 
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Na tabela 5 as correlações entre CD44 e CD24 isolados e 

características dos tumores estão apresentadas. O status de CD44 não se  

correlacionou estatisticamente com nenhuma das variáveis estudadas, 

apresentando uma associação marginal com grau nuclear III (p=0,08) e com 

tumores HER2+ (p=0,12). Ao contrário, o  CD24 positivo associou-se a 

presença do receptor de estrógeno positivo (p = 0,05), ao receptor de 

progesterona positivo (p = 0,02) e ao Ki67 positivo (p = 0,01) e associou-se 

marginalmente a claudina 7 (p=0,17) e CK18 (p=0,14). 
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Tabela 5 – Correlação entre a expressão de CD44 e CD24 com os marcadores 

moleculares e características clínico patológicas 

Paramêtros CD44   CD24  
  Negativo 

(%) 
Positivo 

(%) 
P Negativo 

(%) 
Positivo 

(%) 
P 

Estadiamento Patológico       
I/II 14 (35,0) 26 (65,0) 

0,31 
13 (28,3) 33 (71,7) 

0,12 
III 8 (22,2) 28 (77,8) 6 (14,0) 37 (86,0) 

Grau Nuclear       
I 0 (0) 2 (100,0)  1 (50,0) 1 (50,0) 

0,52 II 14 (41,2) 20 (58,8) 0,08 8 (21,6) 29 (78,4) 
III 8 (19,5) 33 (80,5)  9 (18,0) 41 (82,0) 

Linfonodo Patológico       
Positivo  16 (34,0) 31 (66,0) 

0,30 
13 (22,8) 44 (77,2) 

0,79 
Negativo  6 (20,7) 23 (79,3) 6 (18,8) 26 (81,3) 

Receptor de estrógeno       
Positivo  11 (26,2) 31 (73,8) 

0,79 
5 (11,4) 39 (88,6) 

0,05 
Negativo  9 (31,0) 20 (69,0) 10 (30,3) 23 (69,7) 

Receptor de 
progesterona       

Positivo 7 (21,9) 25 (78,1)  0,42 2 (6,1) 31 (93,9) 0,02 
Negativo 12 (32,4) 25 (67,6)  12 (27,3) 32 (72,7) 

HER2       
Positivo 6 (19,4) 25 (80,6) 

0,12 
5 (16,7) 25 (83,3) 

1,00 
Negativo 16 (39,0) 25 (61,0) 10 (19,6) 41 (80,4) 

Ki-67       
Positivo 13 (31,0) 29 (69,0) 

1,00 
4 (9,3) 39 (90,7) 0,01 

Negativo 9 (28,1) 23 (71,9) 13 (33,3) 26 (66,7) 
Claudina 7       

Positivo 6 (18,8) 26 (81,3) 0,12 4 (11,8) 30 (88,2) 0,17 
Negativo 15 (35,7) 27 (64,3 13 (26,5) 36 (73,5) 

CK5       
Positivo 4 (28,6) 10 (71,4) 

1,00 
2 (12,5) 14 (87,5) 

0,51 
Negativo 17 (28,8) 42 (71,2) 14 (21,5) 51 (78,5) 

CK6       
Positivo 0 (0) 2 (100,0) 

1,00 
0 (0) 1 (100,0) 

1,00 
Negativo 19 (27,9) 49 (72,1) 14 (18,2) 63 (81,8) 

CK18       
Positivo 12 (24,5) 37 (75,5) 

0,28 
9 (15,8) 48 (84,2) 

0,14 
Negativo 9 (37,5) 15 (62,5) 8 (32,0) 17 (68,0) 

HER2: Receptor do fator de crescimento epidérmico humano, CK: citokeratina, P = significância 
estatística pelo teste de qui-quadrado, P: valores (bi-caudado) menores que 0,05 foram 
considerados estatísticamente significativo. 
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Figura 12A - Fotomicrografia da expressão positiva de CD44  (200x) 
 

 

 

Figura 12B - Fotomicrografia da expressão negativa de CD44  (200x) 
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Figura 13 - Fotomicrografia da expressão positiva de CD24 (200x) 
 

 

A seguir, a freqüência dos casos categorizados em 04 fenótipos de 

acordo com a presença ou ausência de CD44 e CD24 fotam relacionados 

aos subgrupos tumorais (Tabela 6).  

A expressão dos fenótipos de CD44 e CD24 combinados variou 

dentro dos subtipos tumorais, mas sem correlação estatística. Os tumores 

luminais A, luminal B, HER2 positivo, apresentam uma freqüência maior do 

fenótipo CD44+/CD24+ quando comparado ao subgrupo triplo negativo. 

O  fenótipo CD44+CD24+ também foi mais comum no HER2 (85,7%) e o 

fenótipo CD44-CD24- foi pouco frequente em todos os subgrupos. O fenótipo 

CD44+CD24-, correspondente às “stem cells”, foi encontrado em um número 

muito pequeno de tumores e aparentemente está concentrado nos tumores 

triplo negativos (04 casos, 22,2%) (Tabela 6). A distribuição de tumores 

CD44-CD24+ é eqüitativa e sem significado estatístico. 
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Tabela 6 – Distribuição dos fenótipos de CD44 e CD24 de acordo com parâmetros  

imunoistoquímicos e freqüência nos subgrupos moleculares.  

Paramêtros CD44+CD24+ CD44+CD24- CD44-CD24+ CD44-CD24- P 
Luminal A  
(HER2-/RE+ ou RP+) 12 (57,1) 1 (4,8) 7 (33,3) 1 (4,8) 

0,30 
Luminal B  
(HER2+/RE+ ou RP+) 14 (70,0) 2 (10,0) 3 (15,0) 1 (5,0) 

HER2+/RE-e RP- 6 (85,7)  0 (0) 0 (0) 1 (14,3) 
Triplo-negativo  7 (38,9) 4 (22,2) 5 (27,8) 2 (11,1) 
Estadiamento Patológico     

I+II 21 (55,3) 4 (10,5) 7 (18,4) 6 (15,8) 
0,12 

III 22 (64,7) 4 (11,8) 8 (23,5) 0 (0) 
Grau Nuclear 

I 
1 (50,0) 1 (50,0) 0 (0) 0 (0) 

0,08 
II 16 (51,6) 2 (6,5) 8 (25,8) 5 (16,1) 
III 26 (66,7) 5 (12,8) 8 (20,5) 0 (0) 

Linfonodo Patológico     
Positivo 25 (56,8) 4 (9,1) 10 (22,7) 5 (11,4) 

0,57 
Negativo 18 (64,3) 4 (14,3) 5 (17,9) 1 (3,6) 

Metástases      
Positivo 14 (82,4) 0 (0) 2 (11.8) 1 (5,9) 0,16 
Negativo 24 (53,3) 7 (15,6) 10 (22,2) 4 (8,9)  

Ki67      
Positivo 24 (60,0) 3 (7,5) 12 (30,0) 1 (2,5) 

0,06 
Negativo 17 (54,8) 4 (16,1) 4 (12,9) 5 (16,1) 

Claudina 7 
Positivo 

20 (69,0) 3 (10,3) 5 (17,2) 1 (3,4) 
0,5 

Negativo 22 (52,4) 5 (11,9) 11 (26,2) 4 (9,5) 
CK5 

Positivo 
8 (61,5) 1 (7,7) 3 (23,1) 1 (7,7) 

0,98 
Negativo 34 (60,7) 6 (10,7) 11 (19,6) 5(8,9) 

CK6 
Positivo 

1 (100,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
0,89 

Negativo 40 (61,5) 6 (9,2) 14 (21,5) 5 (7,7) 
CK18 

Positivo 
32 (66,7) 4 (8,3) 9 (18,8) 3 (6,3) 

0,22 
Negativo 9 (40,9) 4 (18,2) 6 (27,3) 3 (13,6) 

HER2: Receptor do fator de crescimento epidérmico humano, RE, receptor de estrógeno, RP, 
receptor de progesterona, CK: citoqueratina, Valores de P (bi-caudado) menores que 0,05 
foram considerados como significativos 

 



54 
 

 

Resultados 

A associação desses fenótipos com a maioria das características 

clinico-patológicas e marcadores biológicos não foi observada, porém a 

freqüência do Ki67 positiva associou-se marginalmente ao fenótipo CD44-

CD24+ (p=0,06). 

Na tabela 7 estão as possíveis associações entre claudina 7, Ki67 e 

citoqueratinas com os subgrupos definidos por imunoistoquímica dos 

tumores. Nenhuma correlação entre a expressão de claudina 7 e Ki67 entre 

os subtipos foi estabelecida (p=0,22 e p=0,47, respectivamente). 

A claudina 7 negativa é mais comum nos tumores triplo negativos. 

A CK5 distribuiu-se em todos os subgrupos (luminais, HER2 e triplo 

negativos), mas somente 31,6% (n=6) dos tumores triplo negativos 

expressam CK5 positivo, portanto na nossa casuística o número de casos 

classificados como basais foi muito pequeno. A CK18 mostrou associação 

com os subtipos luminais e uma maior freqüência de CK18 negativa foi 

encontrada no subtipo triplo negativo (p=0,003) (Tabela 7). 
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Tabela 7 – Distribuição das proteínas de acordo com os grupos moleculares do 

carcinoma ductal invasivo de mama 

Paramêtros 
Luminal A 

(HER2-/RE+RP+) 

Luminal B 
(HER2+/RE+ ou 

RP+) 

HER2+/RE- 
e RP- 

Triplo 
negativo  P 

Claudina 7      

Positivo 11 (45,8) 14 (60,9) 5 (55,6) 6 (30,0) 
0,22 

Negativo 13 (54,2) 9 (44,4) 4 (44,4) 14 (70,0) 

KI67      

Positivo 14 (60,9) 15 (65,2) 5 (55,6) 8 (42,1) 
0,47 

Negativo 9 (39,1) 8 (34,8) 4 (44,4) 11 (57,9) 

CK5      

Positivo 4 (17,4) 2 (8,7) 4 (44,4) 6 (31,6) 
0,10 

Negativo 19 (82,6) 21 (91,3) 5 (55,6) 13 (68,4) 

CK18      

Positivo 18 (78,3) 20 (87,0) 5 (55,6) 7 (36,8) 
0,003 

Negativo 5 (21,7) 3 (13,0) 4 (44,4) 12 (63,2) 

HER2: Receptor do fator de crescimento epidérmico humano, RE, receptor de estrógeno, 
RP, receptor de progesterona, CK: citoqueratina, Valores de P (bi-caudado) menores que 
0,05 foram considerados como significativos, 

 

 

Como a frequência positiva da CK6 foi de 2,1% (02 casos), não houve 

associação com as demais variáveis. 

Na nossa casuística houve uma prevalência dos casos nos  

estadiamentos III patológicos, com maior frequência no subgrupo luminal A 

com 13 casos (54.2%), porém sem significado estatístico quando 

comparado  com os outros subgrupos. Houve uma tendência maior de 

acometimento linfonodal nos subgrupos luminal A com 17 casos (73,9%) 

seguido pelo subgrupo HER2 com 12 casos (66,7%) também sem 

significado estatístico. Em relação ao desenvolvimento de metástases, 
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houve prevalência estatística (p=0,001) no subgrupo HER2 com 6 casos 

(85,7%) (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Distribuição do estadiamento, linfonodo patológico e metástases de 

acordo com os grupos moleculares do carcinoma ductal invasivo de mama 

Parâmetros 
Luminal A 

(HER2-/RE+RP+) 

Luminal B 
(HER2+/RE+ 

ou RP+) 

HER2+/RE- 
e RP- 

Triplo 
negativo  P 

Estadiamento      

I 2 (8,3) 3 (13,0) 1 (11,1) 1 (5,0) 

0,96 
II 9 (37,5) 10 (43,5) 4 (44,4) 9 (45,0) 

III 13 (54.2) 9 (39,1) 4 (44,4) 9 (45,0) 

IV 0 1 (4.3) 0 (0.0) 1 (5,0) 

Linfonodo 
Patológico      

Positivo 17 (73,9) 12 (54,5) 12 (66,7) 12 (60,0) 
0,58 

Negativo 6 (26,1) 10 (43,5) 3 (33,3) 8 (40,0) 

Metástases      

Positivo 8 (36,4) 3 (15,8) 61 (85,7) 2 (11,8) 
0,001 

Negativo 14 (63,6) 16 (84,2) 1 (14,,3) 15 (88,2) 

HER2: Receptor do fator de crescimento epidérmico humano, RE, receptor de estrógeno, 
RP, receptor de progesterona, Valores de P (bi-caudado) menores que 0,05 foram 
considerados como significativos.       

 

 

Na avaliação da claudina 7 com os marcadores biológicos, esta 

apresentou-se com significado estatístico relevante, quando a sua ausência 

foi mais frequente com o receptor de progesterona positivo (p=0,02) e CK5 

positivo (p=0,03). A claudina 7 negativa ainda relacionou-se marginalmente 

com os receptores de HER2 negativos (p = 0,07) (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Correlação entre a expressão de claudina 7 e marcadores biológicos e 

características clínico-patológicas 

Características Expressão de claudina 7 P 
 Negativo (%) Positivo  (%)  
Estadiamento 
patológico    

I/II 
III/IV 23 (57.5) 17 (42.5) 1.00 

Grau Nuclear    
I 
II 
III 

0 (0) 2 (100.0) 
0.21 22 (62.9) 13 (37.1) 

27 (56.6) 21 (43.8) 
Linfonodos    

Positivo 20 (62.5) 12 (37.5) 0.50 Negativo 28 (53.8) 24 (46.2) 
Metástases    

M1 7 (35.0) 13 (65.9) 
0,07 M0 33 (60,0) 22 (40,0) 

Receptor de estrógeno    
Positivo 23 (52.3) 21 (47.7) 0.65 Negativo 20 (58.8) 14 (41.2) 

Receptor de 
progesterona    

Positivo 29 (65.9) 15 (34.1) 0.02 Negativo 14 (40.0) 21 (60.0) 
HER2    

Positivo 14 (42.4) 19 (57.6) 0.07 Negativo 31 (64.6) 17 (35.4) 
Ki-67    

Positivo 25 (55.6) 20 (44.4) 0.82 Negativo 22 (59.5) 15 (40.5) 
CK5    

Positivo 14 (82.4) 3 (17.6) 0.03 Negativo 32 (50.0) 32 (50.0) 
CK6    

Positivo 1 (50.0) 1 (50.0) 1.00 Negativo 43 (56.6) 33 (43.4) 
CK18    

Positivo 31 (54.4) 26 (45.6) 
0.64 Negativo 16 (61.5) 10 (38.5) 

HER2: Receptor do fator de crescimento epidérmico humano, Valores de P (bi-caudado) 
menores que 0,05 foram considerados como significativos. 
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As curvas de sobrevida global para as pacientes categorizadas como 

apresentando tumores CD44+ não diferiram estatisticamente das com tumores 

CD44-, mas os casos positivos mostraram um tempo maior de sobrevida 

(média = 07 anos) se comparado ao grupo CD44- (média = 6,4 anos). 

De outro lado, pacientes com tumores CD24+ tiveram uma sobrevida menor 

(média = 7,9 anos), comparadas aos tumores CD24- (média = 8,6 anos) mas 

sem significância estatística (p=0,32) (Gráfico 1B). 

Quanto à sobrevida livre de doença relacionada ao CD44, cerca de 

66% das pacientes que tinham positividade para esta proteína, não 

apresentaram metástases no tempo de seguimento se comparadas a 77,8% 

das CD44- (p=0,39) (Gráfico 1D). 

A sobrevida livre de doença foi maior também no subgrupo CD24- e 

com tendência marginalmente significativa a um tempo menor de sobrevida 

livre de doença no subgrupo CD24+ (p=0,07) (Gráfico 1 – E), 72% das 

pacientes não apresentaram metástases no intervalo de 08 anos, ao passo 

que 94,1% das pacientes CD24- tiveram um tempo livre de recorrência 

prolongado (9,5 anos). 

Em relação aos fenótipos combinados, o fenótipo CD44+CD24- 

relacionou-se a uma melhor sobrevida global (87,5% de pacientes vivos) 

(Gráfico 1 C e F). O fenótipo CD44-CD24+ associou-se a pior sobrevida 

global (53,3% de pacientes vivos) (Gráfico 1 – C). O fenótipo CD44+CD24+ 

apresentou pior sobrevida livre de doença (Gráfico 1 – F). As freqüências 

relacionadas aos fenótipos para a sobrevida livre de doença foram 

distribuídas conforme se seguem: CD44+CD24+ = 63,2% de pacientes sem 
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metástases, CD44+CD24- = 100% das pacientes sem metastáses, CD44-

CD24+ = 83,3% de pacientes sem metástases e CD44-CD24- = 80% de 

pacientes sem metástases. 

A mediana de seguimento neste estudo foi de 4,8 anos (0,36 – 10,88 

anos). 

Em relação aos gráficos/curvas de sobrevida global e intervalo livre 

de doença, a primeira avaliação foi relacionada aos subgrupos moleculares 

onde a sobrevida global foi maior no grupo triplo negativo, seguido pelo 

luminal B, luminal A e HER2 com a pior sobrevida global (Gráfico 1 – A). 

Quanto a sobrevida livre de doença, a curva seguiu o mesmo perfil. 

Interessantemente, os subgrupos considerados como pior prognóstico 

(luminal B e triplo negativo) tiveram uma melhor sobrevida livre de 

doença se comparados ao luminal A. Quanto ao subgrupo HER2, este é 

semelhante a literatura com pior sobrevida livre de doença e sobrevida 

global (Gráfico 2 – B).   

A expressão positiva de claudina 7 não se associou a sobrevida 

global, mas mostrou-se estatisticamente associada a um intervalo de doença 

reduzido (p=0,05) (Gráfico 2 – C e D). 
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Gráficos 1A - Sobrevida global de acordo com a expressão de CD44 (p=0,68), 
B = Sobrevida global de acordo com a expressão de CD24 (p=0,32), C = Sobrevida 
global de acordo com o fenótipo CD44/CD24 (p=0,72), D = Sobrevida livre de 
doença de acordo com a expressão de CD44 (p=0,39), E = Sobrevida livre de 
doença de acordo com a expressão de CD24 (p=0,07) e F = Sobrevida livre de 
doença de acordo com o fenótipo CD44/CD24 (p=0,26) 
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Gráficos 2A - Sobrevida global de acordo com subgrupos moleculares definidos 
imunoistoquimicamente (p=0,003), B = Sobrevida livre de doença acordo com 
subgrupos moleculares (p<0,001), C = Sobrevida global acordo com claudina 7 
(p=0,73) e D = Sobrevida livre de doença acordo com claudina 7 (p=0,05) 
 



 
 

 

 
 

5  DISCUSSÃO 
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Para tentar explicar a recorrência observada em muitos pacientes, 

apesar de uma resposta boa a endócrino ou quimioterapias convencionais, 

sugeriu-se que uma subpopulação de células no tumor mostra características 

de “stem cells”. Como células tronco normais estas células tem capacidade de 

auto-renovação e de regenerar todos os tipos celulares existentes dentro da 

massa tumoral e apresentam resistência à terapia e se distinguem das demais 

por marcadores de superfície específicos: CD44+/CD24-. Tumores diferem na 

proporção de CD44 e CD24 (Park et al., 2010). 

O objetivo do presente estudo foi determinar a frequência de 4 

fenótipos definidos por dois marcadores: CD44 e CD24, em amostras de 

tecido parafinado de pacientes com carcinoma de mama, subdivididas em 

diferentes grupos conforme a presença ou ausência de RE, RP e HER2. 

Na nossa análise, a freqüência dos subgrupos encontrados foi semelhante à 

encontrada por Carey, et al., 2006. 

No presente estudo, luminal A e luminal B foram os subgrupos mais 

comuns definidos pela imunoistoquímica (total = 49,5%). Esta freqüência 

está dentro dos valores de outros estudos (27 a 73,4%). As demais 

freqüências dos outros subgrupos também acompanharam a literatura (5,2 a 

32%) (Carey et al., 2007, Tamimi et al., 2008, Spitale et al., 2009, Reis Filho 

et al., 2006). Não encontramos associação significante entre os diferentes 

subgrupos e características clínico-patológicas confirmando estudos prévios 
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(Carey, 2006, Yang et al., 2007, Munirah et al., 2011). No entanto CK18 

(um marcador epitelial luminal) foi predominante expresso nos subtipos 

luminais (p = 0.003). Conforme Pratt et al (2011) a sobrevida global do grupo 

triplo negativo não foi diferente dos demais grupos, excepcionando-se o 

grupo HER2 que mostrou pior prognóstico tanto em relação à sobrevida 

global como ao intervalo livre de doença. O grupo luminal A, mostrou 

inesperadamente um pior prognóstico em relação aos dados de literatura 

(Wirapati et al., 2008). No entanto este subgrupo na nossa casuística 

apresentou alta freqüência de metástases (33.3%) e pode conter vários 

casos com alto índice de proliferação, mensurado através do Ki67.  

Shipitsin et al., (2007) sugeriram que CD24+ e CD44+ representam 

populações diferentes com perfis gênicos específicos. As células CD24+ 

representam células luminais melhor diferenciadas e as células CD44+ são 

células mais semelhantes as células progenitoras. A positividade maior que 

encontramos foi para o CD24 isolado (74,7%) o qual foi estatisticamente 

associado aos receptores de progesterona (p = 0,02) e estrógeno (p=0,05) e 

marginalmente ao marcador de células luminais CK18, confirmando estudos 

anteriores com células em cultura (Sheridan et al.,  2006, Filmore e 

Kuperwasser, 2008) e foi também associado positivamente ao marcador de 

proliferação Ki67 confirmando estudos anteriores com células de carcinoma 

de mama (MCF-7) (Kim et al., 2007) 

Nos trabalhos de Kim  et al., 2011, a sobrevida livre de doença em 

10 anos de seguimento nos grupos com expressão negativa de CD24, foi 

mais prevalente que nos CD24+ (68,9% para CD24- e 55,6% para o CD24+) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20HJ%22%5BAuthor%5D
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e o mesmo aconteceu na sobrevida global (74,6% para o grupo CD24- de e 

60,9% para o grupo CD24+). A sobrevida livre de doença em 10 anos nos 

grupos com expressão para CD44 foi respectivamente de 62,2% para o 

grupo CD44- e 73% para o grupo CD44+, a sobrevida global foi de 68,1% 

para o grupo CD44- foi de 77,7% para o grupo CD44+.  

Nossos resultados foram semelhantes em relação a sobrevida livre de 

doença verificamos as freqüências 72,1% para os casos CD24+ e 94,1% 

para os CD24- (p = 0.07) e em relação à sobrevida global 72,7% de 

pacientes vivos exibiam tumores CD24+ e 84,2% para os casos CD24-. 

Quanto ao CD44, a sobrevida global dos CD44+ foi melhor do que negativos 

(68,5% versus 59,1% respectivamente de pacientes vivos). 

A ligação da proteína CD24+ com com mau prognóstico já foi descrita 

em vários tumores sólidos incluindo câncer de mama (Kristiansen et al., 

2003, Lim et al., 2005). A transfecção de CD24 em células de carcinoma de 

mama levou à aquisição de propriedades metastáticas (Baumann et al., 

2005). CD24+ também foi associado à proliferação, adesão e invasão em 

células MCF-7 (Kim et al., 2007). Portanto CD24 está associado a um 

comportamento agressivo embora na nossa casuística esteja associado um 

fenótipo epitelial diferenciado estando associado significamente de ER+, PR+ 

e marginalmente a CK18+. 

A expressão do CD24 parece ser um marcador de mau prognóstico 

no câncer de mama e a expressão de CD44, um marcador de bom 

prognóstico. Clay et al., (2010) sugeriram que em câncer de mama, CD24+ 

poderia ser um marcador de células tronco. 
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Verificamos uma percentagem muito pequena de tumores que 

expressam o fenótipo convencional de “stem cell” CD44+/CD24- 

(aproximadamente 8,4%). Ao contrário, Al-Hajj et al., 2003, demonstraram a 

presença de CD44+/CD24- em todas as amostras de câncer de mama, 

Honeth et al., 2008, encontraram este fenótipo em 25 casos (31%),  

Mylona et al., 2008 relataram uma positividade de 58,7% e Abraham et al., 

2005, encontraram uma positividade de 22%. Discrepâncias podem estar 

relacionadas aos métodos de obtenção das amostras, quer em tumores 

sólidos ou em efusão pleural, por exemplo. Métodos de determinação do 

CD44 e CD24 por simples ou dupla marcação, por imunoistoquímica e o uso 

de tissue microarray aonde o pequeno tamanho das amostras pode levar a 

erros, embora esta situação possa ser minimizada pela utilização de várias 

amostras do mesmo tumor.  

Estudos indicam que tumores CD44+CD24- relacionam-se a tumores 

basais (Sheridan C et al., 2006, Honneth et al., 2008, Klingbeil et al., 2010). 

Embora em nossos estudos tenhamos notado que este fenótipo é mais 

comum nos tumores triplo negativos não encontramos associações 

estatísticas entre subgrupos e fenótipos. Tumores CD44+CD24- também não 

foram encontrados no subgrupo HER2, confirmando resultados anteriores 

Honneth et al., 2008. Outros trabalhos indicaram que linhagens de câncer de 

mama expressando CD44+CD24- exibem propriedades invasivas e 

metastáticas (Sheridan et al., 2006, Meyer et al., 2009). Carcinomas 

mamários que apresentam células com este imuno fenótipo, segundo 

Abraham et al., (2005) apresentaram alta taxa de metástase, o que não foi 
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confirmado em nosso trabalho. Não encontramos metástase no grupo com 

este fenótipo, e a maior ocorrência de metástase (82,4%) ocorreu no grupo 

CD44+CD24+ (p = 0.016). 

Uma das características definidas das “stem cells” é a capacidade de 

invasão e metastatização do tumor (Sheridan et al., 2006, Giatromanolaki et al., 

2010), que levam a um pior prognóstico, no entanto, nos nossos resultados não 

observamos uma associação entre os CD44+CD24- e os parâmetros de 

sobrevida e intervalo livre de doença, embora paradoxamente houvesse uma 

tendência para uma melhor sobrevida para estas pacientes, portanto as 

características de CD44+CD24- observadas no nosso estudo não estão de 

acordo com as propriedades tumorigênicas descritas. Resultados semelhantes 

foram observados anteriormente por Mylona et al., (2007). Abraham et al 

(2005). A análise do CD44+CD24- em oito linhagens celulares demonstrou uma 

freqüência de 25% e sugeriu-se que este marcador não deveria ser um 

marcador universal de células tronco (Hwang-Verslues et al., 2009). 

Estes resultados sugerem que existem outros marcadores para stem cells. 

Hurt et al., (2008) encontraram evidências de que as células 

CD44+/CD24- estão possivelmente relacionadas com a iniciação tumoral e 

com um pobre prognóstico nos pacientes acometidos pelo carcinoma de 

próstata. Por outro lado, Li et al., (2007) recentemente encontraram que as 

células tronco cancerígenas são caracterizadas pelo imunofenótipo 

CD44+/CD24-. Este fenótipo também foi encontrado em células de carcinoma 

escamoso de cabeça e pescoço (Oliveira et al., 2011). Outros prováveis 

marcadores podem definir em diversos tipos de tumores humanos sólidos as 
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populações celulares que se assemelham a células tronco com propriedades 

altamente tumorigênicas. Em tumores cerebrais e prostáticos, foi encontrado 

que a expressão de CD133 define uma subpopulação de células com 

elevado potencial tumorigênico (Singh et al., 2003, Richardson et al., 2004), 

enquanto em melanomas, a população de células tronco cancerígenas 

expressava o marcador CD20 (Fang et al., 2005). Estes estudos sugerem 

que diferentes marcadores podem ser expressos em diversos tumores pelas 

células tronco cancerígenas. Portanto, é possível que cada subgrupo 

tumoral possua seu fenótipo específico de marcadores. 

O fenótipo CD44-CD24+ embora não apresentando impacto 

significativo no  prognóstico das pacientes relacionou-se a uma maior 

freqüência de Ki67 (p = 0.06) sugerindo uma associação com proliferação, 

paralelamente aos resultados obtidos com CD24 isolados. Os trabalhos de 

Kim et al., (2011), relatam que o grupo de CD44-CD24+ é considerado um 

fenótipo de prognóstico pior em câncer de mama com alta significância 

estatística. Estes autores analisaram 643 casos e é possível que o número 

menor de casos no nosso estudo (n = 95) tenha ocasionado a ausência de 

significância estatística.  

Além dos subgrupos definidos por Perou et al., (2000), recentemente 

um novo grupo, referido como “claudin low” ou com baixa expressão de 

claudinas  incluindo a claudina 7 foi identificado em um estudo de 

Herschkowitz et al., 2007 em casos de carcinomas de mama.  

Como os tumores basais, tumores com baixa expressão de claudina 

são geralmente triplo-negativos e expressam marcadores associados a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20HJ%22%5BAuthor%5D
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transição epitélio-mesenquima como vimentina e twist e estão associados ao 

fenótipo CD44+CD24- e à expressão diminuída de marcadores luminais de 

diferenciação, baixa freqüência de HER2 e de marcadores de proliferação 

(Creighton et al., 2010, Pratt et al., 2010). 

No presente estudo, a claudina 7 positiva foi encontrada em 38,9% 

dos tumores de mama, mostrando uma positividade menor no fenótipo triplo 

negativo embora sem atingir a significância estatística. A positividade da 

claudina 7 foi mais comum nos tumores dos subgrupos luminais e no 

subgrupo HER2 positivo (p = 0.2), enquanto claudina 7 negativa mostrou 

uma relação direta com marcadores basais como o CK5 positivo (p = 0.03), 

com expressão negativa do HER2 e com a positividade do RP, embora sem 

correlação com Ki67. Não encontramos a claudina 7 negativa como sendo 

de pior prognóstico, ao contrário do que sugere a literatura (Pratt e Perou, 

2011). A expressão reduzida de claudina 7 foi previamente associada a 

tumores de alto grau e doença metastática (Kominsky et al., 2003, Szasz et 

al., 2011). No entanto claudina 7 positiva, embora não estatisticamente 

associada à sobrevida, associou-se a um intervalo livre de doença reduzido 

(p = 0.05) e uma maior freqüência de metástase (65,9%) se comparada a 

claudina 7 negativa (35%, p = 0.07).  

Não temos até o presente momento, uma explicação clara para este 

achado. O mesmo fenômeno acontece com a claudina 4, cuja expressão 

aumentada está associada a um pior prognóstico (Lanigan et al., 2005). 

Podemos especular de acordo com a proposta de Shipitsin et al. (2007) que 

a evolução clonal envolvendo a heterogeneidade tumoral tenha favorecido a 
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expansão de uma população de células claudina 7 positivas durante a 

progressão tumoral. Park et al. (2007), relataram uma forte expressão de 

claudina 7 nos focos metastáticos. Outra possibilidade baseia-se no trabalho 

de Morita et al. (1999) que propuseram que a exata proporção de claudinas 

diferentes determina a intensidade da força da junção aderente. Um 

aumento da freqüência de claudina 7 poderia resultar em desequlíbrio da 

percentagem de claudina levando à formação de uma junção aderente 

defeituosa e posteriormente facilitando a progressão tumoral.  

De acordo com Lanigan et al., 2008, é possível que a visão tradicional 

de que as proteínas de adesão devem ser perdidas com a progressão do 

câncer de mama precisa ser revista. 

Myal et al., 2010, propuseram a existência de um novo subtipo de 

câncer de mama, o qual chamaram de “claudin high”, que exibiria uma alta 

percentagem de claudinas e este novo subtipo poderia potencialmente ter 

um uso diagnóstico. 
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 O carcinoma da mama exibe uma heterogeneidade tumoral 

muito grande e em decorrência deste fato, foram definidos vários subgrupos 

tumorais baseados na expressão gênica desses tumores. Através desta 

classificação clássica, receptores de estrógeno, receptores de progesterona 

e fator de crescimento epidérmico (HER2), definimos através da 

imunoistoquímica, subgrupos como o luminal A, luminal B, HER2+ e triplo-

negativo. Na literatura, foi sugerido que essa heterogeneidade seria devida 

em parte à presença de células tronco tumorais em cada subgrupo 

intrínseco, e que sua presença poderia ser avaliada através da análise de 

CD44 e CD24. Nós definimos 04 fenótipos através das combinações destas 

análises (CD44+CD24+, CD44+CD24-, CD44-CD24+ e CD44-CD24-) e a sua 

influência no prognóstico, assim como a associação com a expressão de 

Ki67, citoqueratinas (CK5, CK6 e CK18) e claudina 7.  

Verificamos uma percentagem muito pequena de tumores que 

expressam o fenótipo convencional de “stem cell” CD44+CD24- 

(aproximadamente 8,4%). 

Características definidas para “stem cells” incluem uma morfologia 

celular basal, capacidade de invasão e metastatização e proliferação do 

tumor levando a um pior prognóstico das pacientes, no entanto, nos nossos 

resultados não observamos uma associação entre a percentagen de células 

com fenótipo CD44+CD24- e parâmetros clinico-patológicos ligados a 
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prognóstico, freqüência de metástase ou associação com o subgrupo triplo 

negativo ou com o marcador basal CK5. Além do mais a freqüência de 

células tumorais CD44+CD24- não exerceu um impacto significativo na 

sobrevida e intervalo livre de doença, embora houvesse uma tendência para 

um aumento de sobrevida para estas pacientes. 

Sugerimos que as características dos tumores CD44+CD24- parecem 

não estar de acordo com as propriedades tumorigênicas descritas na 

literatura e enfatizam a necessidade de outros marcadores para células 

tronco. 

O fenótipo CD44-CD24+ também não mostrou uma associação 

significativa com a sobrevida global ou intervalo livre de doença embora 

estevisse associado a uma tendência para um prognóstico pior destas 

pacientes. O CD24 isolado correlacionou-se positivamente com os 

marcadores luminais (RP, RE) e com o Ki67 sugerindo um perfil proliferativo. 

Embora não associado à sobrevida o CD24+ isolado foi um indicador 

prognóstico significativo de um intervalo livre de doença reduzido.  

Em virtude da emergência de um novo subgrupo de tumores triplo 

negativos definidos pela baixa expressão de claudinas, esperaríamos uma 

associação da claudina negativa com pior prognóstico. Paradoxalmente 

pacientes com tumores claudina 7 positiva exibem um intervalo de livre de 

doença reduzido.  

Baseados em nossos resultados concluímos que a análise da 

freqüência de CD44+ e claudina 7 positivos podem contribuir para a 

determinação do prognóstico do carcinoma de mama. 
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Anexo 1 - Tipos de câncer mais incidentes estimados para 2010, exceto 

pele não-melanoma, na população brasileira 

 

 

Fonte: www.inca.gov.br/estimativa/2010 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2010
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Anexo 2 - Estimativas para o ano 2010 das taxas brutas de incidência por 

100.000 e de número de casos novos por câncer, em mulheres, segundo 

localização primária.* 

 

 

Localização Primária 
Neoplasia maligna 

Estimativa dos Casos Novos 

Estado Capital 

Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta 

Mama Feminina  49.240  49,27  17.540  74,56  

Colo do Útero  18.430  18,47  5.280  22,50  

Cólon e Reto  14.800  14,80  5.530  23,54  

Traquéia, Brônquio e Pulmão  9.830  9,82  3.130  13,37  

Estômago  7.680  7,70  2.340  9,94  

Leucemias  4.340  4,33  1.330  5,52  

Cavidade Oral  3.790  3,76  1.090  4,48  

Pele Melanoma  2.970  2,92  860  3,38  

Esôfago  2.740  2,69  660  2,55  

Outras Localizações  78.770  78,83  28.510  121,33  

Subtotal  192.590  192,74  66.270  282,03  

Pele não Melanoma  60.440  60,51  12.800  54,45  

Todas as Neoplasias  253.030  253,23  79.070  336,52  
  
* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10 

Fonte: www.inca.gov.br/estimativa/2010 
 
 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2010
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