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Resumo 
 
Objetivo: Estudar a imunoexpressão das proteínas metaloproteinase-1, metaloproteinase-7 e 

p53 em pacientes portadores de adenocarcinoma colorretal, correlacionando com os fatores 

prognósticos clínico-patológicos. Métodos: Foram analisados tecidos fixados em formol e 

dispostos em blocos de parafina dos tumores de 82 pacientes, por imunohistoquímica, pelo 

método da estreptavidina-biotina, usando-se a técnica de arranjo em matriz de amostras 

teciduais (tissue microarray). Na avaliação da positividade dos marcadores foi utilizado um 

escore categórico, que predeterminou o valor de corte na percentagem de células coradas do 

tumor. As expressões teciduais das proteínas foram correlacionadas com as varáveis 

representadas pelo grau de diferenciação celular, estadiamento, tempo livre de doença, 

recidiva, sobrevida e mortalidade específica. Foram empregados os testes do qui-quadrado e 

de Kaplan-Meier para verificar as associações dos marcadores com as varáveis estudadas. 

Para testar a significância das diferenças entre as curvas do tempo livre de doença e da 

sobrevida foram utilizados os testes de Log-Rank e Wilcoxon. Resultados: A 

metaloproteinase-1 foi positiva em todos os tumores. A metaloproteinase-7 foi positiva em 50 

(61%) e negativa em 32 (39%) tumores. A p53 foi positiva em 70 (85,4%) e negativa em 12 

(14,6%) tumores. A correlação da imunoexpressão dos marcadores realizada separadamente e 

em conjunto não apresentou associação comsignificância estatística com nenhuma das 

variáveis analisadas. Conclusão: Não houve correlação da associação entre a 

imunoexpressão das proteínas metaloproteinase-1, metaloproteinase-7 e p53 com a recidiva 

tumoral, mortalidade, intervalo de tempo livre de doença, sobrevida, grau de diferenciação 

celular e estadiamento do câncer colorretal. 

xv 
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O câncer colorretal (CCR) é o terceiro tipo mais comum de neoplasia maligna 

diagnosticada no mundo e a segunda causa de óbito relacionado com câncer 

(GREENLEE, MURRAY, BOLDEN, WINGO, 2000; RICCHI, PIGNATA, IAFFAIOLI, 

DANIELI, 2003; PARKIN, BRAY, FERLAY, PISANI, 2005; DUFFY, VAN DALEN, 

HAGLUND, HANSSON, HOLINSKI-FEDER, KLAPDOR, LAMERZ, PELTOMAKI, 

STURGEON, TOPOLCAN, 2007), dados estes semelhantes aos encontrados nos 

Estados Unidos da América (SANBORN & BLANKE, 2005). Segundo dados do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), as estimativas para o ano de 2008 no Brasil apontam o 

CCR como o quarto tumor maligno mais freqüente em ambos os sexos (excetuando o 

câncer de pele não melanoma), sendo que a maior incidência de casos ocorre na faixa 

etária entre 50 e 70 anos, mas as possibilidades de desenvolvimento já aumentam a 

partir dos 40 anos de idade (INCA, 2008). 

O estadiamento não é suficiente para predizer o risco de recidiva ou necessidade 

de tratamento adjuvante, especialmente naqueles pacientes com doença no estádio II 

(T3-T4N0M0), nos quais o acompanhamento clínico pós-operatório ainda é o único 

recurso propedêutico. Cada vez mais tem se mostrado a heterogeneidade biológica do 

CCR e indicadores biológicos podem ajudar a realizar este sistema de estadiamento e 

traçar novas estratégias terapêuticas de acordo com padrões biológicos individuais 

(BAROZZI, RAVAIOLI, D’ERRICO, GRAZI, POGGIOLI, CAVRINI, MAZZIOTTI, 

GRIGIONI, 2002). Vários autores têm demonstrado a importância de se reconhecer 

indicadores biológicos e moleculares de proliferação celular, degradação da matriz 

extracelular (MEx) e angiogênese (ENGEL, BENNETT, CHAMBERS, DOIG, 

KERKVLIET, O’MALLEY, 1996; TANIGAWA, AMAYA, MATSUMURA, LU, KITAOKA, 

MATSUYAMA, MURAOKA, 1997; CHOI, HYUN, JUNG, KIM, HONG, 1998; LIEFERS, 

CLETON-JANSEN, VAN DE VELDE, HERMANS, VAN KRIEKEN, CORNELISSE, 

TOLLENAAR, 1998; BERNEY, FISHER, YANG, RUSSELL, CROWE, 1999; CASCINU, 

STACCIOLI, GASPARINI, GIORDANI, CATALANO, GHISELLI, ROSSI, BALDELLI, 

GRAZIANO, SABA, MURETTO, CATALANO, 2000; LEE, CHOW, WANG, HUANG, 

2000; BAROZZI et al, 2002). 

A carcinogênese e o desenvolvimento do CCR é um processo de várias etapas 

(BAROZZI et al, 2002), caracterizado por mudanças progressivas na quantidade ou 

atividade de proteínas que regulam a proliferação, diferenciação e sobrevida celular e 

que são mediadas por mecanismos genéticos e epigenéticos (WU, GU, JI, LI, XU, 
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2003; XIONG, SUN, HU, CHENG, MAO, ZHOU, 2005). As características e capacidade 

das células sofrerem malignização incluem: a) auto-suficiência em crescimento, pois 

produzem seus próprios fatores de crescimento e se auto-estimulam; b) ausência de 

sensibilidade aos anti-fatores de crescimento; c) evasão à apoptose; d) potencial de 

replicação ilimitado; e) angiogênese sustentada (recrutamento de suprimento 

nutricional para a massa tumoral); e f) invasão tecidual e metástases (HANAHAN & 

WEINBERG, 2000; ZUCKER & VACIRCA, 2004). 

A degradação da MEx, mediada pelas matrizes metaloproteinases (MMPs), é 

crucial no desenvolvimento da invasão tumoral e metástases (STAMENKOVIC, 2003; 

WAGENAAR-MILLER, GORDEN, MATRISIAN, 2004; ZUCKER & VACIRCA, 2004; 

JUCÁ, NUNES, MENEZES, GOMES, MATOS, 2008; GOMES, 2008). A colagenase 

intersticial foi o primeiro membro identificado da família das MMPs (GROSS & 

LAPIERE, 1962). Desde então, as MMPs estão relacionadas a mais de 25 tipos de 

enzimas zinco-dependentes que compartilham domínios funcionais comuns, tendo 

seus nomes descritivos associados a um substrato preferencial e um sistema de 

numeração dentro da família MMP baseado em sua ordem de descobrimento 

(WAGENAAR-MILLER et al, 2004; ZUCKER & VACIRCA, 2004; ZINZINDOHOUÉ, 

LECOMTE, FERRAZ, HOULLIER, CUGNENC, BERGER, BLONS, LAURENT-PUIG, 

2005). Desta forma, a colagenase intersticial é também denominada de 

Metaloproteinease-1 (MMP-1) e degrada, especificamente, os colágenos tipo I, II e III 

(SUNAMI, TSUNO, OSADA, SAITO, KITAYAMA, TOMOZAWA, TSURUO, SHIBATA, 

MUTO, NAGAWA, 2000). Estas enzimas são codificadas por diferentes genes e 

produzidas por uma variedade de tipos celulares, incluindo células epiteliais, 

mesenquimais, inflamatórias e neoplásicas (MURAI, UMEMIYA, SEIKI, HARIGAYA, 

2004). Várias linhas de evidência sugerem que as MMPs regulam o crescimento celular 

e a sobrevida, participando diretamente da geração de sinais que induzem à 

proliferação de células tumorais, ativando os precursores dos fatores de crescimento 

na superfície celular, liberando e ativando aqueles latentes seqüestrados na MEx e 

alterando a estrutura dos componentes essenciais da MEx (WAGENAAR-MILLER et al, 

2004; ZUCKER & VACIRCA, 2004; NOSHO, YOSHIDA, YAMAMOTO, TANIGUCHI, 

ADACHI, MIKAMI, HINODA, IMAI, 2005). A MMP-1 é uma típica enzima de membrana 

celular. Enquanto todas MMPs secretadas são normalmente liberadas como 

proenzimas, a MMP-1 pode ser liberada como enzima ativa antes de chegar à 
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superfície celular (MURAI et al, 2004), tendo papel fundamental na remodelação da 

MEx, degradando diretamente vários de seus componentes e indiretamente ativando a 

pró-metaloproteinase-2 (BENDARDAF, LAMLUM, VIHINEN, RISTAMÄKI, LAINE, 

PYRHÖNEN, 2003). A presença deste tipo de MMP em espécimes de CCR tem sido 

associada com um pior prognóstico, independentemente do estadiamento de DUKES 

(MURRAY, DUNCAN, O’NEIL, MELVIN, FOTHERGILL, 1996; SHIOZAWA, ITO, 

NAKAYAMA, NAKASHIMA, KOHNO, SEKINE, 2000; SUNAMI et al, 2000; YANTISS, 

BOSENBERG, ANTONIOLI, ODZE, 2002; WAGENAAR-MILLER et al, 2004; 

ZINZINDOHOUÉ et al, 2005). Entretanto, ROEB, ARNDT, JANSEN, SCHUMPELICK, 

MATERN (2004) evidenciaram que a expressão da MMP-1 teve correlação significante 

com as metátases hematogênicas do CCR, mas nenhuma correlação com outros 

fatores clínico-patológicos, sugerindo que outros estudos são necessários para se ter 

uma melhor evidência do papel prognóstico deste marcador, bem como para se 

determinar a origem deste aumento da expressão da MMP-1 no CCR. 

Por sua vez, a metaloproteinase-7 (MMP-7) tem atividade hidrolítica de amplo 

espectro para as proteínas extracelulares (WOESSNER, 1991) e é o menor membro 

das MMPs (HASEGAWA, KOSHIKAWA, MOMIYAMA, MORIYAMA, ICHIKAWA, 

ISHIKAWA, MITSUHASHI, SHIMADA, MIYAZAKI, 1998; KIOI, YAMAMOTO, HIGASHI, 

KOSHIKAWA, FUJITA, MIYAZAKI, 2003), se distinguindo pelo seu baixo peso 

molecular (28 kDA) e ausência do domínio C-terminal. Apesar de ser classificada 

estrutural e funcionalmente como uma estromalisina, percebe-se que há uma 

sobreposição entre as subclasses, significando que as MMPs não têm 

necessariamente um substrato definido, sendo esta característica ainda mais marcante 

em processos patológicos, como a proteólise relacionada à invasão tumoral. Além 

disso, a ativação das mesmas pode envolver uma reação em cascata, visto que as 

atividades das MMPs interferem umas com as outras, através da ativação de 

proenzimas (SAHA, ROMAN, BEAUCHAMP, 2002). A MMP-7 tem uma ampla atividade 

proteolítica, degradando vários componentes da membrana extracelular, entre eles os 

proteoglicanos, laminina, elastina, caseína, fibronectina e o colágeno tipo IV (WILSON 

& MATRISIAN, 1996; ICHIKAWA, ISHIKAWA, MOMIYAMA, YAMAGUCHI, MASUI, 

HASEGAWA, CHISHIMA, TAKIMOTO, KITAMURA, AKITAYA, HOSOKAWA, 

MITSUHASHI, SHIMADA, 1998; MASAKI, MATSUOKA, SUGIYAMA, ABE, GOTO, 

SAKAMOTO, ATOMI, 2001; YANAGISAWA, GEIRONSON, AL-SOUD, LJUNGH, 
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2005). A degradação do colágeno tipo IV, em particular, torna a MMP-7 um importante 

fator de metástase, uma vez que o colágeno tipo IV é o maior componente da 

membrana basal. Uma característica importante da MMP-7 é a sua presença 

exclusivamente em tecido tumoral, não sendo encontrada em tecido colônico sadio. 

Outra característica que lhe torna peculiar é que a sua secreção é feita unicamente por 

células de tecido epitelial (ICHIKAWA et al, 1998; ROEB et al, 2004). A expressão da 

MMP-7 é induzida por fatores de crescimento célula-célula e célula-matriz. O seu gene 

é induzível por estímulos extracelulares que ativam um fator de transcrição dimérico, o 

complexo ativador de proteína 1 (AP-1), que vai se ligar ao promotor de MMPs no 

núcleo celular e ativar a sua transcrição. A indução da expressão e atividade da AP-1 

são mediadas por três classes de proteína quinases ativadas por mitógenos (MAPK), 

ERKs, quinase do N-terminal de JUN ativada por estresse (JNK) e a p38. A proteína 

quinase C (PKC) ativa a via de sinalização de ERK1/ERK2. Recentemente, tem-se 

mostrado que a super expressão de isoformas de PKC resulta na ativação do promotor 

de MMP-1 (WESTERMARCK & KÄHÄRI, 1999).  Por outro lado, alguns autores têm 

sugerido que a beta catenina é um importante fator regulador na super expressão da 

MMP-7 (BRABLETZ, JUNG, DAG, HLUBEK, KIRCHNER, 1999). Estudos têm 

demonstrado que a troglitazona apresenta um efeito inibidor na síntese de MMP-7, por 

se ligar a um receptor hormonal expressado em tecido adiposo, nas adrenais e no 

baço, o receptor gama peroxisomal proliferador ativado (PPAR-γ) que diminui a síntese 

de prostaglandinas (SUNAMI, TSUNO, KITAYAMA, SAITO, OSADA, YAMAGUSHI, 

TOMOZAWA, TSURUO, SHIBATA, NAGAWA, 2002; JUCÁ et al, 2008). 

Por outro lado, a proteína p53 é codificada por um gene situado no cromossomo 

de número 17, o qual leva o mesmo nome (SOUSSI, LEGROS, LUBIN, ORY, 

SCHLICHTHOLZ, 1994; RUSSO, BAZAN, AGNESE, RODOLICO, GEBBIA, 2005; 

ROCHA, 2003; ROCHA, LOURENÇO, JUCÁ, LEAL, PAZ, 2004). O gene supressor 

tumoral p53 codifica um fator de transcrição que regula a expressão de genes 

envolvidos no apoptose, angiogênese, ciclo celular e manutenção do genoma 

(VOGELSTEIN, LANE, LEVINE, 2000; MILLS, 2005; DUFFY et al, 2007). Isto inclui 

dano no DNA, hipóxia e privação de nutrientes, sobrevivência e proliferação celular 

(HOFSETH, HUSSAIN, HARRIS, 2004; LOWE, CEPERO, EVAN, 2004; WATSON, 

2006). A proteína p53 normalmente facilita o reparo do DNA no ciclo celular G1 durante 

a replicação ou induz a apoptose (OREN & ROTTER, 1999; BULLOCH & FERSHT, 

2001, TAKAYAMA, MIYANISHI, HAYASHI, SATO, NIITSU, 2006). Por exercer esta 
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função de detecção de alterações no DNA e conseqüente correção ou morte celular, a 

proteína p53 é considerada como uma guardiã do genoma, e é um importante 

elemento na prevenção do desenvolvimento de tumores, sendo seu gene codificador, 

classificado como gene supressor de tumor (LEVINE, MOMAND, FINLAY, 1991; 

ROCHA, 2004; ROCHA et al, 2004). Mutações no gene p53 estão presentes em 

aproximadamente 50% dos CCR, com a maioria das mutações ocorrendo nos exons 

cinco a oito aparentemente tardiamente na gênese do CCR, ou seja, durante a 

conversão de adenomas displásicos em carcinomas invasivos (FEARON & 

VOGELSTEIN, 1990; RUSSO et al, 2005; DUFFY et al, 2007), sendo considerado por 

alguns autores como um marcador tumoral prognóstico independente (MUNRO, LAIN, 

LANE, 2005). Entretanto, a American Society of Clinical Oncology (ASCO) ainda não 

recomenda a utilização da p53 como marcador tumoral de rotina no CCR em virtude de 

acreditar que os dados atuais ainda são insuficientes, tanto no rastreamento, como no 

diagnóstico, estadiamento, sobrevida ou na monitoração do tratamento de pacientes 

com CCR (LOCKER, HAMILTON, HARRIS, JESSUP, KEMENY, MACDONALD, 

SOMERFIELD, HAYES, BAST, 2006). 

De modo geral, algumas dúvidas ainda persistem: existe realmente uma 

correlação entre o CCR e o aumento das imunoexpressões das MMPs-1 e -7 e da p53? 

Qual a relação entre esta imunoexpressão, o prognóstico e estadiamento do CCR? 

O estudo das metaloproteinases e da p53 permitirá contribuir para o entendimento 

dos mecanismos de progressão tumoral, visando a definição de alvos moleculares para 

eventuais estratégias terapêuticas. Além disso, a associação com outros estudos desta 

mesma linha de pesquisa poderá formar um painel que delineia a importância de cada 

marcador, com sua imunoexpressão positiva ou negativa, como fatores prognósticos 

tumorais. 
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2. OBJETIVO 
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Estudar a imunoexpressão das proteínas metaloproteinase-1, metaloproteinase-7 e p53 

em doentes com diagnóstico de adenocarcinoma colorretal, correlacionando os 

achados com os fatores prognósticos clínico-patológicos. 



 
 

9 

3. MÉTODO 
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Este estudo é longitudinal retrospectivo, realizado nas Disciplinas de 

Gastroenterologia Cirúrgica do Departamento de Cirurgia e de Anatomia Patológica do 

Departamento de Patologia da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de 

Medicina (UNIFESP/EPM). 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFESP/EPM 

(Anexo 1) e os tecidos foram manipulados de acordo com a Resolução n° 196 de 10 de 

outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece normas e diretrizes 

para a pesquisa envolvendo seres humanos. 

Foram utilizados tecidos obtidos de pacientes operados no Hospital São Paulo da 

UNIFESP/EPM e alguns pacientes encontravam-se em estádios clínicos avançados da 

neoplasia. Sendo assim, no momento da realização deste estudo, muitos deles já 

haviam falecido em conseqüência da doença, alguns já não realizavam 

acompanhamento ambulatorial, outros ainda, eram procedentes de outras cidades e 

estados, que procuraram o serviço para a realização do tratamento, retornando após a 

alta médica ao local de origem. Este conjunto de fatores impossibilita a obtenção do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE para o desenvolvimento da atual 

pesquisa. 

 

3.1 Amostra 

Foram analisados tecidos de 130 (cento e trinta) doentes com câncer do cólon ou 

reto, utilizando-se blocos de parafina do arquivo do Departamento de Patologia da 

UNIFESP/EPM. Estes pacientes foram operados no período de maio de 2001 a março 

de 2005. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, ficou definido o 

tamanho final da amostra em 82 (oitenta e dois) indivíduos. Os dados destes indivíduos 

foram retirados de prontuários médicos e alguns pacientes foram localizados por meio 

de ligações telefônicas. 

Foram estudados pacientes operados eletivamente, portanto, com estadiamento 

clínico pré-operatório e doentes abordados na urgência. Todavia, todos fizeram 

seguimento pós-operatório no ambulatório da disciplina. 

O diagnóstico do adenocarcinoma colorretal na cirurgia eletiva foi realizado com o 

exame proctológico e exames complementares como: enema opaco, 
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retossigmoidoscopia, colonoscopia e tomografia computadorizada de abdômen. Nas 

cirurgias de urgência, em decorrência de abdome agudo obstrutivo, o diagnóstico foi 

elucidado pela tomografia computadorizada de abdômen e pela laparotomia 

exploradora. 

Nos pacientes eletivos, o diagnóstico e estadiamento foram feitos utilizando: a) 

avaliação clínica; b) exames subsidiários (dosagem do antígeno carcinoembrionário – 

CEA, enema opaco, colonoscopia, radiografias de tórax, tomografia computadorizada 

abdominal e pélvica e ultrassonografia abdominal), c) biópsia do tumor colorretal, d) 

biópsia da lesão metastática, quando havia, e e) exame anátomo-patológico da peça 

operatória. O preparo pré-operatório mecânico do cólon e a administração profilática de 

antimicrobianos foram utilizados em todos os pacientes, exceto os que foram tratados 

na urgência, que não fizeram preparo mecânico do cólon e o antimicrobiano foi 

terapêutico. 

O ato cirúrgico foi realizado verificando-se a disseminação neoplásica e 

efetuando-se a ressecção colônica ou colorretal, além de órgãos e outras estruturas 

afetadas pelo tumor, respeitando-se os critérios de ressecção oncológica. 

Os doentes foram acompanhados no período pós-operatório imediato e tardio com 

avaliação clínica periódica, complementação com exames laboratoriais (dosagem do 

CEA), de exames radiológicos e procedimentos endoscópicos, com a intenção de se 

identificar a recidiva precoce da doença. 

Na Disciplina de Anatomia Patológica da UNIFESP-EPM foram realizados os 

levantamentos dos laudos anatomopatológicos, identificação dos blocos e das lâminas, 

revisão anatomopatológica das lâminas por dois patologistas e as reações de 

imunoexpressão das proteínas MMP-1, MMP-7 e p53. 

 

3.2 Critérios de inclusão 
Foram considerados como critérios de inclusão: doentes submetidos à ressecção 

cirúrgica do cólon e/ou reto por adenocarcinoma, sem outras doenças crônicas 

degenerativas graves que prejudicassem a avaliação da sobrevida, e com posterior 

acompanhamento no ambulatório da disciplina de Gastroenterologia Cirúrgica da 

UNIFESP/EPM. 

 
 



 
 

12

3.3 Critérios de exclusão 
Foram considerados critérios de exclusão: doentes com passado de outras 

neoplasias, pacientes que foram submetidos à cirurgia paliativa, quer seja por lesão 

neoplásica residual ou onde não houve ressecção do espécime operatório, doentes 

submetidos a radio e/ou quimioterapia pré-operatória, indivíduos nos quais não se 

obtiveram os blocos de parafina da peça cirúrgica ressecada ou aqueles que tiveram 

tempo de acompanhamento pós-operatório inferior a seis meses. 

 
3.4 Patologia 

Os tecidos de câncer colorretal, obtidos de biópsias ou peças cirúrgicas foram 

fixados em formalina a 10% e processados rotineiramente pelo método de inclusão em 

parafina para análise histológica, sendo obtidos cortes histológicos com 3 μm de 

espessura em cada bloco. Os cortes foram corados pela hematoxilina-eosina e 

revisados por dois patologistas para confirmação do diagnóstico e reavaliação dos 

achados histopatológicos, sendo feita a seleção dos sítios para retirada de cortes 

(cilindros) utilizados na construção do arranjo em matriz de amostras teciduais (Tissue 

Micro-Array - TMA) – Figura 1. 

Com o uso de um aparelho BeecherT (Beecher Instruments, Silver Spring, MD, 

USA) foram confeccionados blocos de TMA, conforme especificações do fabricante, 

seguindo-se as seguintes etapas: 1. Marcação da área selecionada no respectivo bloco 

de parafina; 2. Utilização do aparelho para criar espaço vasado ("casela") no bloco 

receptor; 3. Extração, do bloco doador, de um cilindro tecidual de 1mm de diâmetro da 

respectiva área de interesse previamente selecionada; 4. Transferência do cilindro 

tecidual obtido do bloco doador para a "casela" previamente criada no bloco receptor; 

5. Progressão, em frações de milímetros, a novas posições dentro do bloco receptor, 

de modo a criar coletânea de amostras teciduais seguindo disposição matricial; 6. 

Avaliação da qualidade do bloco final para armazenamento. Para adesão dos cortes 

dos blocos de TMA nas lâminas foi utilizado sistema de fitas adesivas (Instrumedics 

Inc, Hackensak, NJ, USA). Por último, a fita adesiva foi retirada pela exposição à luz 

ultra-violeta. 
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Figura 1 – Bloco receptor construído com cilindro de 1mm. 

 

3.5 Reação imuno-histoquímica 
Para a reação imuno-histoquímica, foi utilizado o método da estreptavidina-biotina, 

que utiliza três reagentes e se baseia na capacidade da estreptavidina ligar-se à biotina. 

O primeiro reagente é o anticorpo primário que é específico para o antígeno a ser 

localizado. O segundo reagente é o anticorpo secundário que está conjugado à biotina e 

tem a capacidade de se ligar ao anticorpo primário. O terceiro reagente é o complexo 

peroxidase conjugado à biotina e estreptavidina, em cujos sítios livres da estreptavidina 

liga-se a biotina do anticorpo secundário. Por último, a utilização de um agente 

cromogênico permite a visualização do resultado da reação. 

Os anticorpos primários utilizados foram: anticorpo policlonal Ab-6 anti-MMP-1 

(NeoMarkers), na diluição 1:400; o anticorpo Ab-1 (clone ID2) anti-MMP-7 

(NeoMarkers), na diluição 1:1.200 e o anticorpo monoclonal P53 (Bp53-12, sc-263) 

(Santa Cruz) na diluição 1:1.500. 

As lâminas foram desparafinizadas em três banhos de xilol à temperatura ambiente 

por cinco minutos cada e hidratadas em concentrações decrescentes de etanol até água 

corrente, totalizando quatro banhos nesta última etapa. A seguir, foi realizada a lavagem 

com água corrente por cinco minutos. A recuperação antigênica foi feita na câmara de 

pressão de Pascal em solução de citrato com pH de 6,0 a 125ºC, com duração de 30 

segundos após atingir 125ºC e pressão entre 20 e 25psi, deixando-se esfriar em 
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temperatura ambiente por 20 minutos. Após lavagem em água corrente por cinco 

minutos, foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena pela aplicação de peróxido de 

hidrogênio 10 volumes, utilizado durante cinco minutos, lavando-se em seguida com 

tampão PBS em pH 7,4. Foi realizado o bloqueio de proteínas com bloqueador de 

proteínas (DAKO), em imersão por 20 minutos. 

A incubação do anticorpo primário durou duas horas. A seguir, foi feita a lavagem 

com tampão PBS. Logo após, foi realizada outra incubação com Post Primary Block 

(Novocastra) por 30 minutos e repetida a lavagem com tampão PBS. No sistema de 

amplificação utilizou-se o NovoLink Polymer (Novocastra), com um período de 

incubação de 30 minutos, seguido da lavagem com tampão PBS. A revelação da reação 

foi feita com o cromógeno 3,3 Diaminobenzidine (Kit Liquid DAB + Substrate 

Chromogen System – DaKoCytomation, Carpinteria, Califórnia), por um período de 

cinco minutos. Posteriormente, foi realizada lavagem com água corrente. A lâmina foi 

contra-corada com hematoxilina de Harris por dois minutos e lavada com água corrente 

por 5 minutos. Foi desidratada com álcool e banhada em xilol, para posterior montagem 

das lamínulas com resina Entellan (Sigma). 

O padrão de positividade para os anticorpos primários anti-proteínas é o 

aparecimento de coloração marrom-acastanhada no citoplasma da célula. Foram 

usadas como controle positivo lâminas contendo cortes histológicos comprovados 

anteriormente como positivos para os marcadores a serem utilizados. A mesma lâmina 

será usada como controle negativo subtraindo-se o anticorpo primário da reação.  

   Os critérios adotados para avaliação dos marcadores MMP-1, MMP-7 e p53 

incluiu a localização da área de maior marcação (Hot spot) e a contagem de 200 

células nesta área. Foi contabilizado o percentual de células coradas deste total e 

foram considerados como positivos os casos que tinham valor igual ou superior a dez 

(10%) e negativos os casos que apresentavam valor inferior a dez (10%) – figuras 2 a 

4. 

As lâminas foram examinadas por três observadores independentes, todos 

patologistas, sem conhecimento prévio do desfecho clínico dos pacientes.  
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Figura 2 – Fotomicrografias das expressões imunohistoquímicas da MMP-1 nos tumores. (A) 
Negativa (HE, 200x). (B) Negativa (HE, 400x). (C) Positiva (HE, 200x). (D) Positiva (400x). No 

detalhe, a visão panorâmica do cilindro do TMA.
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