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RESUMO 
 
 
MORAES, F. R. Ploidia de DNA, grau nuclear e alterações arquiteturais no carcinoma in 
situ e no carcinoma ductal invasivo da mama feminina: uma contribuição para o estudo do 
modelo de progressão de doença. [DNA ploidy, nuclear grade and architectural changes in 
ductal carcinoma in situ and in invasive female breast cancer: a contributory study for the 
model of disease progression].   2005. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 
 

Carcinogênese é um fenômeno de múltiplas fases. A literatura recente aceita, baseada em 

evidências epidemiológicas, que a progressão neoplásica em direção ao carcinoma invasor da 

mama inicia-se em estados hiperplásicos do epitélio ductal, passando pelo carcinoma in situ. 

Questões abertas na literatura no que concerne à relação existente entre o carcinoma 

intraductal e o carcinoma ductal invasivo referem-se aos fatores envolvidos nos processos que 

levam à invasão tumoral. Quatro modelos de progressão de doença foram propostos baseados 

na morfologia dessas lesões. Três deles descreveriam diferentes vias de progressão direta do 

carcinoma intraductal para o carcinoma invasor. O quarto modelo propõe que a evolução do 

carcinoma intraductal e do carcinoma invasor se faz independentemente, "em paralelo", a 

partir de uma terceira lesão precursora comum que, na verdade, gera um tumor de colisão in 

situ e invasor. O presente trabalho estudou retrospectivamente o tecido tumoral da mama de 

46 pacientes do sexo feminino que continham carcinoma intraductal associado ao componente 

invasor na mesma lesão. Foram determinados o conteúdo de DNA nuclear por citometria 

estática e o grau nuclear de ambas as lesões, assim como o padrão arquitetural do componente 

intraductal e o índice de formação de túbulos do componente invasor. Os resultados 

mostraram relação estatisticamente significante (kappa=0,713; p<0,001) para o grau nuclear 

entre os grupos, o mesmo acontecendo com o conteúdo de DNA nuclear (kappa=0,5018 

p=0,0002). Ao compararmos o aspecto arquitetural do componente intraductal com o índice 

de formação de túbulos do componente invasor, não encontramos correlação estatisticamente 

significante (p=0,1033). Os resultados permitem especular que as características nucleares de 

um dado carcinoma invasor de ductos mamários são possivelmente determinados em fases 

pré-invasivas, enquanto que alterações arquiteturais provavelmente se desenvolvem em 

estágios avançados, após a célula tumoral adquirir o fenótipo invasor. 

Palavras Chave: DNA (Quantificação), Neoplasias,mamárias, Histologia (classificação), 
Doenças (desenvolvimento), Carcinoma. 



 

ABSTRACT 

 
MORAES, F. R. DNA ploidy, nuclear grade and architectural changes in ductal 
carcinoma in situ and in invasive female breast cancer: a contributory study for the model 
of disease progression. [Ploidia de DNA, grau nuclear e alterações arquiteturais no carcinoma 
in situ e no carcinoma ductal invasivo da mama feminina: Uma contribuição para o estudo do 
modelo de progressão de doença.].   2005. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 
 

 

Carcinogenesis is a multiple stage phenomenon. Epidemiologic evidence indicates that 

progression to invasive breast cancer begins in hyperplastic states of the epithelium passing 

by in situ carcinoma. The actual relationship that exists between ductal carcinoma in situ  and 

invasive ductal carcinoma of the breast and the factors that lead to the tumor invasion process 

are questions that remain unanswered in the literature. Four models have been developed to 

explain the progression of the neoplastic disease in the breast tissue. Three of them propose 

that there is a direct pathway of progression from ductal carcinoma in situ to invasive 

carcinoma. The fourth one suggests that there is a common precursor lesion and both 

carcinoma in situ and invasive carcinoma progress in an independent fashion with no 

relationship between each other. The present work retrospectively studied 46 tumor tissues of 

the female breast with coexisting ductal carcinoma in situ and ductal invasive carcinoma. 

DNA ploidy as well as nuclear were determined in both lesions. The architectural pattern of 

the in situ component and the degree of tubule formation of the invasive component were 

determined also. Our results showed that there are no statistically significant differences in 

both nuclear parameters studied (DNA ploidy, k=0,713,p<0,001; nuclear grade, k=0,5018, 

p=0,0002). When we compared the architectural features of ductal carcinoma in situ with the 

degree of tubule formation in the invasive component we found a statistically significant 

different between the groups (p=0,1033). The results lead us to conclude that the nuclear 

features of a given invasive breast cancer are possibly determined in a preinvasive level, while 

architectural changes probably develop in a late stage, after the acquisition of the invasive 

phenotype. 

 

 

Key words: DNA ( ploidy), Carcinoma of the breast, Histology (classification), disease 

progression. Carcinoma. 
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1           INTRODUÇÃO 

 

1.1 O CÂNCER COMO DOENÇA DO GENOMA E OS MODELOS PARA EXPLICÁ-           
LO COM UM FENÔMENO DE MÚLTIPLAS FASES. 

 

A carcinogênese é um fenômeno de múltiplas fases tanto do ponto de vista fenotípico, 

como genotípico (ROBBINS, 2000; SUGIMURA et al., 1992). Toda neoplasia é, por 

definição, monoclonal e se desenvolve como resultado de modificações aleatórias e 

cumulativas, não letais, da estrutura do genoma celular, mais precisamente em genes que 

controlam o ciclo celular, a saber, proto-oncogenes que promovem o crescimento celular, 

genes supressores de tumores e genes que controlam o processo de morte celular programada 

(apoptose). O processo de ativação dos proto-oncogenes e dos genes reguladores de apoptose 

é conseqüente a alterações da estrutura gênica, resultando na síntese anormal de proteínas 

efetoras (oncoproteínas), que têm função aberrante, ou da regulação da expressão gênica. O 

mecanismo de perda de função dos genes supressores de tumores é chamado perda de 

heterozigose, no qual ambos os alelos são suprimidos. Lesões específicas da molécula de 

DNA incluem mutações nucleotídicas pontuais, amplificação ou deleção de genes, inserções e 

translocações e ganhos e perdas de cromossomos ou de partes deles (BIECHE; LIDEREAU, 

1995, STEVENS; LOWE, 2002). O resultado fenotípico das transformações genotípicas 

citadas é a imortalização celular gerando a possibilidade de crescimento e progressão tumoral 

através do acúmulo de células-filhas geneticamente instáveis e, finalmente, a invasão estromal 

e metástase (SUGIMURA et al., 1992; DOUGLAS et al., 2000). Morfologicamente esses 

eventos são traduzidos na perda progressiva da diferenciação celular, que constitui a base para 
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a classificação anatomopatológica da neoplasia, correlacionando-se à evolução clínica 

(GERALDO FILHO  et al.,  2000). 

Dados epidemiológicos, clínicos e experimentais apóiam a idéia que indica que o 

desenvolvimento tumoral é polifásico (SUGIMURA et al., 1992; GATENBY;VINCENT, 

2003). O processo durante o qual células neoplásicas se acumulam, denominado progressão 

tumoral, é melhor conhecido em tecidos epiteliais para os quais foram desenvolvidos modelos 

na tentativa de se explicar o fenômeno (BOCKING et al., 1994), sendo que para cada evento 

biomolecular parece haver correspondente histomorfológico (STEVENS et al., 2002; 

DOUGLAS et al., 2000). Constituem modelos bem estudados de progressão tumoral o 

adenocarcinoma colo-retal e o carcinoma epidermóide que se desenvolve em sítios revestidos 

por epitélio escamoso metaplásico ou não, como o colo do útero, pele e brônquios. 

Fearon e Vogelstein (1990) descreveram um modelo genético para a evolução do 

câncer colo-retal correlacionando as alterações genéticas com a morfologia tumoral (Figura 

1). Brevemente, a progressão da lesão adenomatosa para o adenocarcinoma se inicia com a 

perda ou mutação do gene APC, um gene supressor de tumor, presente no cromossomo 5q. 

Sobrevêm degenerações adicionais como as mutações no gene ras, do gene DCC no 

cromossomo 18q e a perda de heterozigose (LOH) do gene TP53 no cromossomo 17p, 

alterações essas ligadas, respectiva e morfologicamente, à displasia moderada, acentuada e 

carcinoma invasor do intestino grosso. Assim, alterações cumulativas no genoma acarretam 

aumentos progressivos do tamanho, nível de displasia e potencial invasivo das lesões 

neoplásicas (GERALDO FILHO et al.,  2000).  
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Figura 1 - Esquema proposto para o modelo de progressão tumoral do adenocarcinoma do 
colon. (ROBBINS, Patologia, 6a. ed. 2000 p.679) 

Outro modelo possível de progressão tumoral amplamente aceito na literatura é o 

do carcinoma epidermóide originado em células de um epitélio plano pluriestratificado. Para 

fins de exemplificação será descrito, a seguir, o modelo aplicado ao carcinoma epidermóide 

do colo uterino, que, excetuando-se o possível fator etiológico, guarda semelhanças com o 

modelo proposto para o desenvolvimento do carcinoma epidermóide de outros sítios. Os 

ensaios epidemiológicos e clínicos mostraram que o tumor primário do colo uterino 

comporta-se como uma doença sexualmente transmissível sendo mais freqüente em mulheres 

de baixo nível sócio-econômico, que têm múltiplos parceiros e infecções ginecológicas 

freqüentes (GERALDO FILHO et al., 2000; DÔRES et al., 1994). O agente etiológico 

associado à produção de lesões pré-invasivas e invasivas do colo uterino é o Vírus do 

Papiloma Humano (HPV), destacando-se os subtipos 16, 18 e 31 que determinam, 

morfologicamente, lesões de alto grau, associadas ao baixo grau de diferenciação das células 

transformadas, caracterizando acentuado grau de displasia morfológica (BARRASSO et al., 

1999). As proteínas E6 e E7 codificadas pelo material genético do HPV ligam-se 

respectivamente às proteínas codificadas pelos genes p53 e pelo gene Rb (Retinoblastoma), 

portanto supressoras de tumor, gerando produtos inativos com conseqüente perda do controle 
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do ciclo celular, perda da capacidade de apoptose e proliferação celular descontrolada 

(BARRASSO et al., 1999). Tais eventos, como no modelo proposto para o câncer colo-retal, 

têm sua tradução morfológica estando associados ao aumento no grau de anaplasia, ou menor 

grau de diferenciação celular. É sabido, ainda, que apesar das oncoproteinas produzidas pelo 

Vírus do Papiloma Humano determinarem a imortalização das células epiteliais infectadas, 

são necessárias mutações posteriores para o completo desenvolvimento do fenótipo invasor e 

a ocorrência dessas alterações parece ser facilitada por ação de co-fatores tais como o 

consumo de tabaco e presença de infecções microbianas coexistentes (DÔRES et al., 1994). 

 

 

1.2  O MODELO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CARCINOMA DUCTAL 
INVASIVO DA MAMA. O PAPEL DO CARCINOMA INTRADUCTAL 
COMO LESÃO PRÉ-INVASIVA. 

 

 

No caso do tecido epitelial mamário, o desenvolvimento de um modelo de 

progressão de doença é tarefa dificultada pelo amplo espectro de lesões, que podem ser 

classificadas de acordo com o padrão de crescimento em ductais e lobulares (W.H.O., 1982), 

sendo de nosso interesse, no presente trabalho, as lesões de padrão ductal. 

A evidência epidemiológica, traduzida pelo risco relativo para o 

desenvolvimento do carcinoma ductal invasor que cada uma das lesões do epitélio ductal da 

mama impõe, mostra que é provável haver uma seqüência de evolução que passa por estados 

hiperplásicos e pelo carcinoma in situ. Na reunião do “Cancer Committee of the College of 

American Pathologists” em 1985 (HUTTER, 1986), lesões chamadas de doença fibrocística 

mamária foram separadas em três categorias dependendo do aspecto morfológico e do risco 
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relativo de desenvolvimento de neoplasia maligna em estudo caso-controle: categoria I, lesão 

não proliferativa do epitélio mamário, risco zero; categoria II, hiperplasia exuberante, sólida 

ou papilífera, risco baixo (1,5 a 2x); categoria III, hiperplasia atípica ductal ou lobular, risco 

moderado (5x). Mais tarde, foi adicionada uma categoria a mais (PAGE, 1986), ou seja, o 

carcinoma in situ lobular ou ductal, com alto risco (8-10x).. A noção de risco histológico de 

desenvolvimento de câncer mamário está mais associada à hiperplasia atípica. DUPONT et al. 

(1993) verificaram um risco relativo de 4,3 nas pacientes com hiperplasia ductal atípica 

estudando uma coorte de 15.161 pacientes do “Breast Cancer Detection Demonstration 

Project” (BCDDP) com seguimento de 5 anos e Bodian et al. (1993) verificaram um risco 

relativo de 3,9 (p<0,02) em um grupo de 1799 pacientes e seguimento de até 20 anos. Fatores 

como história familiar de câncer mamário, idade e lesões teciduais associadas podem 

modificar o risco relativo para câncer mamário em mulheres com hiperplasia atípica ductal. 

Uma história familiar de câncer em parentes de primeiro grau praticamente dobra o risco 

(DUPONT ; PAGE 1985; FITZGIBBONS et al., 1998). Considerando que o risco absoluto 

para desenvolvimento de câncer mamário nas mulheres com hiperplasia atípica do epitélio 

ductal é de 10 a 15%, que esse risco se aplica a ambas as mamas e que o mesmo cai 10 anos 

após o diagnóstico inicial, conclui-se que, do ponto de vista epidemiológico, hiperplasia 

ductal atípica deve ser considerada mais como um marcador de probabilidade de 

desenvolvimento de câncer do que uma doença precursora verdadeira. Já o carcinoma 

intraductal, dadas as suas características epidemiológicas, a saber: risco absoluto de 25 a 40%, 

risco persistente nos vinte anos subseqüentes ao diagnóstico e o desenvolvimento de neoplasia 

invasora na mama ipsilateral, pode ser considerado um precursor verdadeiro do câncer 

mamário (SHIRLEY, 1999). 

Morfologicamente, o carcinoma intraductal da mama é definido como uma 

proliferação de células malignas dentro de ductos e se distingue do carcinoma ductal invasor 
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pela ausência de invasão do estroma observada pela microscopia óptica com preservação da 

integridade da membrana basal (VAN DONGEN et al., 1992). Quanto à classificação 

histológica, quatro tipos arquiteturais mais comuns são reconhecidos: comedocarcinoma, 

cribriforme, micropapilar e sólido (Figura 9) (TAVASSOLI et al., 2003). Os estudos que 

correlacionam a classificacão histológica com o comportamento biológico da lesão têm 

demonstrado que o tipo comedocarcinoma é mais agressivo oferecendo maiores riscos de 

recidiva e de invasão (VAN DONGEN et al., 1992; SCHMITT, 1996; ELSTON et al., 1998). 

Por outro lado, Badve et al. (1998), em um estudo caso-controle utilizando 141 pacientes com 

até 20 anos de seguimento após ressecção local do tumor, não encontraram relação entre 

padrão arquitetural da lesão e a probabilidade de recidiva local. Esses dados  mostram que a 

classificação morfológica do carcinoma ductal in situ é pouco reprodutível. Enquanto o 

diagnóstico de carcinoma intraductal é relativamente imediato, com valores de teste kappa 

para concordância interobservador variando entre 0,69 a 0,87 (PALLI et al., 1996; SLOANE 

et al., 1999; ELSTON et al., 2000), a subclassificação do tumor utilizando-se o padrão 

arquitetural como critério atinge valores de kappa tão baixos quanto 0,23 (SLOANE et al., 

1994). 

Outros critérios foram testados na busca por uma classificação que tenha valor 

prognóstico e que seja reprodutível. O grau nuclear, o padrão de necrose, o padrão de 

polarização celular, fibrose, circunscrição e tamanho foram considerados (LAGIOS, 1990; 

OTTESEN et al., 1992; HOLLAND et al., 1994; SILVERSTEIN et al., 1995; LAGIOS, 1995; 

TAVASSOLI, 1999). Alguns autores tentaram verificar ainda o significado prognóstico da 

associação de alguns destes critérios com a morfologia (POLLER et al., 1994). Lagios et al., 

(1990) propuseram a inclusão das características morfológicas nucleares como critério de 

subclassificação. O quadro 1 descreve as características nucleares e o quadro 2, a graduação 

proposta ao carcinoma intraductal. Houve significativa correlação entre o esquema de 



 21
                                                                                                                                                      
 

graduação proposto com a recorrência da lesão após sua excisão. Os carcinomas intraductais 

classificados como tipos I e II (alto grau nuclear associado à presença de necrose) foram 

correlacionados com alto risco de recorrência local, fato ocorrido nos casos que foram 

seguidos por 26 meses em média. Em contrapartida, nas lesões de baixo grau (tipos III e IV) 

ocorreu um caso de recorrência local (tipo III) após seguimento de 87 meses e em nenhum 

caso do tipo IV houve recorrência. Lennington et al. (1994) correlacionaram o grau nuclear 

com os subtipos do carcinoma intraductal e observaram que as lesões de padrão 

comedocarcinoma estão correlacionadas com alto grau nuclear. Lesões padrão não-

comedocarcinoma, com necrose, estão correlacionadas ao grau intermediário e as lesões de 

baixo grau foram correlacionadas aos padrões não-comedocarcinoma. Lagios (1995) estudou 

pacientes tratadas com cirurgia conservadora, sem radioterapia, seguidas por 10 anos em 

média. Houve recorrência local em 32% das pacientes cujo tumor apresentou alto grau 

nuclear e em 10% daquelas cuja neoplasia era constituída por células de grau nuclear 

intermediário. As doentes com tumor de baixo grau nuclear não apresentaram recidiva 

tumoral. Outro estudo (SILVERSTEIN et al., 1995) dividiu as pacientes em três grupos 

segundo o grau nuclear e o tipo de necrose da lesão. O grupo de pacientes com lesões “não 

alto grau nuclear”, sem necrose, apresentou recidiva tumoral em 3,8% dos casos. No grupo de 

pacientes com lesões “não alto grau” que apresentavam necrose, houve recorrência local em 

11,1% dos casos. Finalmente, no grupo das pacientes com lesões de alto grau nuclear, 26,5% 

apresentaram recidiva local. O índice de sobrevida livre de doença em 8 anos foi de 93% para 

o primeiro grupo, 84% para o segundo, e 61% para o terceiro grupo (p≤0,05). Estes resultados 

mostraram que o grau nuclear, associado ao tipo de necrose, apresenta valor preditivo para 

recorrência local (SHOCKER ; SLOANE 1999). Fatores como arquitetura, polarização 

celular e comedonecrose parecem não acrescentar utilidade ao grau nuclear como critério de 

recidiva tumoral (BADVE et al., 1998).  
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Alto Grau: Diâmetro nuclear maior que duas hemácias, cromatina vesicular, com um ou 

mais nucléolos e dez ou mais mitoses por dez campos microscópios em grande 

aumento (400X). 

Grau Intermediário: Diâmetro nuclear entre uma a duas hemácias, cromatina grosseira, 

nucléolos infrequentes e uma a duas mitoses por dez campos microscópicos em 

grande aumento (400X). 

Baixo Grau: Diâmetro nuclear entre uma a uma hemácia e meia, cromatina difusa, 

nucléolos não visíveis e menos que uma mitose por dez campos microscópicos 

em grande aumento (400X). 

 
Quadro 1- Graduação nuclear proposta para o Carcinoma intraductal da mama por LAGIOS  

e colaboradores (1990) 
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                                      Subtipo                         Critérios Morfológicos 

 

    I                          Comedo 

 

 

 

    II                         Cribriforme 

                               Papilar com necrose 

 

 

    III                        Cribriforme 

 

 

 

    IV                       Micropapilar 

                               Cribriforme sem 

                               necrose 

 

Alto grau nuclear 

Padrão de crescimento sólido 

necrose  +++ 

 

   Alto grau nuclear 

 Arquitetura cribriforme/papilar 

necrose +++ 

 

   Grau nuclear intermediário 

Arquitetura cribriforme 

necrose +/- 

 

    Baixo grau nuclear 

Arquitetura micropapilar/ 

  Cribriforme necrose 0 

 
Quadro 2- Esquema de graduação do Carcinoma intraductal da mama proposto por LAGIOS e 

colaboradores (1990) 
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Embora os estágios iniciais e os caminhos precisos da tumorigênese mamária 

permaneçam pouco esclarecidos, existem indícios de que há evolução seqüencial do 

carcinoma intraductal para o carcinoma ductal invasivo. A presença de alterações 

cromossômicas muito semelhantes entre o tumor intraductal quando adjacente ao tumor 

invasivo pode demonstrar sua relação evolutiva clonal (RADFORD et al., 1996; STRATTON 

et al., 1995). Estudos de cinética celular que quantificaram o índice de proliferação celular por 

método imuno-histoquímico e o índice de apoptose em lesões pré-neoplásicas, neoplásicas 

pré-invasivas e carcinoma invasor do epitélio ductal da mama verificaram que há um aumento 

da taxa de renovação celular ao longo desse quadro evolutivo que é máxima no carcinoma 

intraductal (BAI et al., 2001; ARIAS, 2002). Em relação aos marcadores biológicos 

associados à tumorigênese mamária, alguns merecem destaque. Aproximadamente 70% dos 

carcinomas intraductais expressam receptores de estrogênio à semelhança da camada de 

células luminais do epitélio túbulo-ductal. Há superexpressão do oncogene HER2/neu em 

mais da metade dos carcinomas intraductais, porém, esse não está evidenciado na hiperplasia 

atípica (ALLRED et al., 1992). O mesmo comportamento é observado no gene supressor de 

tumor p53, que raramente é encontrado mutado nas lesões proliferativas benignas, mas é 

identificado nessa condição em até 25% dos carcinomas intraductais. Ainda, a freqüência com 

que esses marcadores estão presentes no carcinoma intraductal geralmente está espelhada nos 

carcinomas invasivos adjacentes (ELLEDGE et al., 1994; BURNSTEIN et al., 2004). É 

demonstrado, também, que há perda de heterozigose em mais de 70% dos carcinomas 

intraductais de alto grau, quando comparadas às perdas de 35 a 40% na hiperplasia atípica e 0 

nos tecidos mamários normais (O’CONNELL et al., 1998; FARABEGOLI et al., 2002). 

A associação de carcinoma intraductal e carcinoma ductal invasivo é observada 

em 10% a 30% dos casos (FISHER et al., 1975; ELSTON et al., 1998). A maioria dos estudos 

sobre a presença dos dois componentes tenta atribuir algum valor prognóstico ao achado 
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quantificando a área ocupada pelos respectivos tipos histológicos, presença de necrose e grau 

nuclear (ROSEN et al., 1986; TAVASSOLI et al., 2003). Linnel et al. (1980) mostraram que 

lesões invasivas com predomínio do componente intraductal do tipo comedocarcinoma 

tiveram pior prognóstico em relação às lesões nas quais o componente intraductal de padrão 

não-comedocarcinoma predominou. Em 154/231 casos em estadio clínico I e II estudados por 

Schnitt et al. (1984) as características que indicaram maior risco de recorrência local em 5 

anos foram associação a carcinoma intraductal de alto grau e/ou alto índice mitótico. Ao 

estudar 573 casos consecutivos de neoplasias mamárias invasivas com tamanho menor ou 

igual a 5cm, Rosen et al. (1986) categorizando-os em relação às características do 

componente intraductal observaram que, entre as variáveis estudadas, aquelas que tiveram 

influência sobre o prognóstico da doente foram o status nodal (p<0,01), o grau nuclear 

(p<0,03), o grau histológico (p<0,07) e tamanho do tumor (p=0,01). O padrão arquitetural 

atribuído ao componente intraductal não teve influência sobre o risco de recorrência ou 

sobrevida nas pacientes mastectomizadas. MATSUKUMA et al., (1991) estudaram 190 casos 

de carcinoma invasor de padrão ductal separados em duas categorias, uma cujo componente 

intraductal perfazia até 20% do tumor e a outra cujo componente intraductal perfazia mais que 

20% do total da lesão. No primeiro grupo houve predomínio de lesões de baixo grau nuclear e 

maior quantidade de células com imunoexpressão de antígeno cárcino-embrionário, enquanto 

que o segundo grupo apresentou maior número de constituintes celulares com alto grau 

nuclear. Os tumores com mais de 20% de componente intraductal tiveram menor índice de 

mestástases linfonodais e maior tempo de sobrevida em comparação aos tumores cujo 

componente intraductal estava presente em menos de 20% do total da lesão.  

A determinação do modelo morfológico de invasão tumoral ao longo da 

carcinogênese mamária ainda é objeto de debate na literatura. Gupta et al. (1997) 

selecionaram 300 amostras de carcinoma ductal invasivo com componente intraductal 
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adjacente e utilizaram critérios unicamente histomorfológicos para estudá-los. 

Resumidamente, o componente intraductal foi categorizado segundo dois esquemas de 

classificação correntes, sendo determinado o grau de diferenciação desse componente. O grau 

histológico do componente invasor também foi determinado e os resultados foram 

comparados, tanto em relação ao grau de diferenciação de ambos os componentes, quanto ao 

prognóstico do componente invasor determinado pelo seguimento das pacientes e por um 

índice prognóstico bem estabelecido pela literatura (índice prognóstico de Nottingham). Os 

resultados demonstraram correlação significativa entre o grau de diferenciação dos 

carcinomas intraductais com a graduação histológica do carcinoma invasivo (p< 0,0001). Da 

mesma maneira, houve significativa correlação entre a diferenciação do componente 

intraductal e o seguimento das pacientes(p<0,001) e o índice prognóstico de Nottingham 

(p=0,05). Assim, concluiu-se que o componente intraductal determina a maneira pela qual a 

seqüência de eventos em direção à invasão tumoral será processada e inclusive o tipo de 

evolução clínica da lesão tumoral como um todo, ou seja, uma lesão in situ de baixo grau 

histológico determinará um componente invasor de mesmo grau histológico e uma lesão in 

situ de alto grau deverá determinar um componente invasor de alto grau histológico. Tais 

diferenças no comportamento biológico em carcinomas intraductais de graus diferentes pôde 

ser evidenciado em relação à cinética celular (MOMMERS et al., 1999). Carcinomas 

intraductais bem diferenciados apresentaram índice mitótico e taxa de renovação celular 

determinada pela razão do índice mitótico e índice de apoptose 6 vezes menor do que o 

carcinoma invasor, enquanto que lesões intraductais de alto grau apresentaram taxa de 

renovação celular 2,5 vezes menor do que o carcinoma invasor. Entretanto, ao estudar lesões 

invasivas recidivadas após exérese de carcinoma intraductal Millis et al., (2004) verificaram 

que a correlação entre o grau histológico de ambos os componentes foi baixa (kappa=0,241). 

Esses mesmos autores não encontraram evidências morfológicas, imuno-histoquímicas ou 
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moleculares de que uma lesão intraductal de baixo grau evolua para um carcinoma invasor de 

grau histológico mais avançado. 

 

 

1.3                ANÁLISE DE DNA EM TUMORES SÓLIDOS. O MÉTODO APLICADO AO 
ESTUDO DOS TUMORES EPITELIAIS DOS DUCTOS MAMÁRIOS 

 

 

Os métodos automatizados para análise quantitativa do conteúdo de DNA celular 

nos tecidos têm por base a utilização de reações estequiométricas. Duas formas possíveis de 

abordagem existem: a citometria digital por imagem, também chamada citometria estática, e 

a citometria de fluxo. Na citometria estática, medidas realizadas em nível de microscopia 

óptica são realizadas em células ou cortes histológicos de tecidos montados em lâminas 

histológicas previamente corados pela reação histoquímica DNA-específica de Feulgen. 

Basicamente, essa reação utiliza a hidrólise ácida do DNA para liberar grupos aldeídicos, que 

são revelados utilizando-se a coloração pelo reagente de Schiff  (LEE et al., 1994). A análise 

propriamente dita é feita em imagens digitalizadas por uma câmera de vídeo. Tal imagem é 

segmentada em pequenos elementos puntiformes e assim analisada por um programa de 

computador que, na verdade, quantifica o desvio luminoso produzido pela densidade óptica da 

imagem, essa proporcional à quantidade de DNA presente no núcleo da célula (LEE et al., 

1992; WIED et al., 1994; ROSS et al., 1996). Um número mínimo de 100 células deve ser 

analisado para que o programa de computador possa montar um histograma de freqüências do 

número de células segundo a densidade óptica do conteúdo de DNA. A partir desse 

histograma a informação pode ser analisada em dois aspectos. Primeiro, a análise das 

distribuições do conteúdo de DNA permite a determinação de parâmetros da cinética celular 
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do tecido tais como a duração total do ciclo celular, a duração das fases G0/G1, S e G2/M e o 

tempo de duplicação celular (BIBBO et al., 1997), como observado na figura 2. O segundo 

aspecto refere-se à correlação da ploidia de DNA com os parâmetros citogenéticos 

propriamente ditos e que nos interessam particularmente para o presente estudo. 

Para melhor compreensão de como os parâmetros observados no histograma 

gerado pelo programa de computador em questão podem ser utilizados para inferência sobre o 

status citogenético de uma dada lesão passamos a uma breve revisão do assunto. 

O ciclo celular é o processo através do qual a célula eucarionte gera células-

filhas com o objetivo de manutenção da homeostasia ou crescimento tecidual. É um processo 

complexo e consiste em uma série de reações em cascata estimuladas externamente por 

fatores de crescimento e mediadas por uma família de proteínas denominadas quinases 

dependentes de ciclinas que têm, entre outras, a propriedade de adicionar moléculas de fosfato 

às proteínas efetoras. Essas, por sua vez, têm por função regular a síntese da molécula de 

DNA. Divide-se o ciclo em quatro fases, a saber, G1 (Gap 1), S (fase de síntese de DNA), G2 

(Gap 2) e M (fase de mitose), além de haver uma fase de quiescência denominada G0. É nas 

fases G1 e G2 que a célula tem um período de tempo para crescer e para corrigir eventuais 

erros na síntese de DNA. Há pelo menos três momentos para a correção de eventuais danos 

ocorridos na replicação do DNA, denominados pontos de restrição (“checkpoints”), isto é, 

momentos nos quais a célula aborta ou continua o processo de replicação (ALBERTS et al., 

1983), localizados na parte final da fase G1, na fase S e na porção final da fase G2 

(HARTWELL ; WEINERT 1989; KASTAN et al., 1991; O’CONNOR et al., 1994). Uma vez 

ultrapassados esses pontos, a passagem à fase seguinte é irreversível. 

As populações celulares representadas no histograma de DNA e um tecido 

humano são descritas a seguir (Figuras 2 e 3 ) (AUER et al., 1980; SHIRATA, 1999): 
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- Células nas fases G0 e G1, com conteúdo 2n designadas diplóides de DNA, 

correspondendo a dois grupos haplóides de cromossomos, isto é, 23 cromossomos de 

origem materna e 23 de origem paterna. As células com conteúdo diplóide de DNA 

contêm 7,18 pg de DNA por célula. Nos tecidos de renovação rápida, cujas células 

estão constantemente em reprodução, a fase G1 é curta. Há tecidos cujas células não 

se reproduzem, como as células nervosas e a célula muscular estriada, permanecendo 

na fase G0. 

- Células nas fases G2 e M, com conteúdo de 4n designadas tetraplóides de DNA, 

correspondendo a quatro conjuntos haplóides de cromossomos, Isto é, 2x23 + 2x23 . 

- Células em fase S com um conteúdo de DNA que varia entre 2n e 4n, aumentando o 

seu conteúdo de DNA de 7,18 pg para 14,36 pg por célula. 

 

Figura 2 - Representação esquemática da variação do conteúdo nuclear em DNA de 
uma população celular não neoplásica de acordo com o ciclo celular 
(MELLIN et al., 1990, adaptado) 

 

Os valores obtidos então para o histograma podem ser grosseiramente 

correlacionados com o status cariotípico da célula, sendo assim, uma célula humana com um 

conteúdo estimado de 7,18pg de DNA deve, por inferência conter 23 pares de cromossomos. 

Dessa forma, do ponto de vista de nomenclatura no caso de avaliação citométrica do conteúdo 
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de DNA celular, em vez de se falar em ploidia, deve-se dizer ploidia de DNA. Tal correlação 

está esquematizada na Figura 3. 

 

Figura 3 - Representação esquemática do ciclo celular, correlacionada ao histograma 
de DNA ploidia. (MELLIN et al 1990, adaptado) 

Segundo a concentração do conteúdo de DNA genômico, as células podem ser 

classificadas como: 

- Células diplóides de DNA (2n) - apresentam distribuição de DNA semelhante ao das 

células do tecido normal, com um pico de G0/G1 no histograma. Em geral, tumores 

classificados como diplóides estão associados a um prognóstico favorável. Esse 

parâmetro de conteúdo de DNA não distingue lesões neoplásicas de não neoplásicas 

por existirem carcinomas e outras neoplasias com padrão diplóide (LEE et al., 1992). 

- Células aneuplóides de DNA - são caracterizadas por apresentarem uma distribuição 

de G0/G1 diferente das células normais. O pico G0/G1 é notoriamente diferente da 

referência diplóide. Células com pico G0/G1 menor que o valor de referência são 

denominadas hipodiplóides; se maiores que as normais são classificadas 

hiperdiplóides; se o valor gira em torno da região tetraplóide, são classificadas 
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hipertetraplóides; múltiplos aneuplóides são referidos como multiplóides, quando 

existe mais de um pico de G0/G1 com referência aneuplóide (LEE et al., 1992). 

O índice de DNA (ID) é a razão entre o conteúdo de DNA na fase G0/G1 das 

células em análise e o conteúdo de DNA na fase G0/G1 das células de referência sabidamente 

diplóides (controle). O índice de DNA igual a 1,0 corresponde a 7,18 pg de DNA. Em células 

normais humanas, o ID diplóide corresponde a 1,0 com 46 cromossomos (2n). Dessa forma, 

uma determinada lesão tumoral pode ser categorizada como: 

1- Diplóide: quando o pico G0/G1 é similar com a população diplóide da referência 

interna (ID=0,9 a 1.1) 

2- Tetraplóide: quando o ID varia de 1.8 a 2.2 

3- Aneuplóide e multiplóide: quando os picos não coincidem com nenhuma das 

acima descritas.(LEE et al., 1992). 

A classificação mais utilizada é a proposta por AUER e colaboradores (1980) 

onde os histogramas são divididos em 4 grupos distintos conforme as descrições e esquemas a 

seguir: 

 

Figura 4 - Histograma controle 
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Figura 5 -  O Histograma Tipo I é caracterizado por apresentar um pico semelhante às células 
controle na região diplóide-near- diplóide; Isto é, na região 2n ou próximo a ele 

 

  

Figura 6 - O Histograma tipo II é caracterizado por apresentar um pico na região tetraplóide, 
ou near-tetraplóide; ou com dois picos bem definidos ao redor de 2n ou 4n. 
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Figura 7 - O Histograma tipo III é caracterizado por apresentar dois picos, sendo o primeiro 
near-diplóide ou diplóide (similar ao controle interno) e o segundo pico variando 
entre a região 2n a 4n 

 

 

Figura 8 - O Histograma tipo IV é caracterizado por apresentar uma aneuploidia acentuada e 
irregular, com picos variando de 2n a 6n. (AUER et al., 1980; SHIRATA, 1999) 

 

A análise do conteúdo de DNA, isto é, a determinação da ploidia de DNA, nas 

lesões do carcinoma ductal da mama, tem fornecido informações relevantes quando 

correlacionada ao comportamento biológico do tumor (DIAS, 1999). Tumores diplóides de 

DNA são menos agressivos, isto é, pacientes portadores de neoplasias diplóides de DNA têm 

maior tempo de sobrevida global do que os portadores de neoplasias aneuplóides de DNA. 

Embora numa análise multivariada a ploidia de DNA não seja um indicador independente do 

prognóstico da lesão, fornece informação complementar para conduta clínica dos pacientes 
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cujo risco de recidiva é considerado baixo ou intermédio ( LEAl et al., 1994, ARNERLOV et 

al., 1988, PISANI et al., 1999). 

Quanto à relação do carcinoma intraductal e da hiperplasia ductal atípica ductal 

da mama considerando o conteúdo de DNA celular, um estudo que utilizou 25 casos de 

hiperplasia atípica ductal e 35 carcinomas intraductais observou aneuploidia em 71% dos 

carcinomas intraductais e 36% nas hiperplasias atípicas, verificando que algumas hiperplasias 

atípicas apresentam um conteúdo anormal de DNA (CRISSMAN et al., 1990), podendo 

indicar que esse tipo de alteração pode ocorrer precocemente ao longo da seqüencia de 

progressão para o câncer de mama. Outro estudo comparou o conteúdo de DNA de 13 casos 

de lesão proliferativa atípica e de 12 casos de carcinoma intraductal puro com 16 biopsias que 

apresentavam carcinoma intraductal associado a carcinoma invasor. Células aneuplóides 

foram encontradas em 30% das lesões proliferativas atípicas e dos carcinomas intraductais 

isolados, mas em 88,5% dos tecidos que apresentavam coexistência de carcinoma in situ e 

carcinoma invasor. Nesses, ambos os componentes foram aneuplóides em 68% dos casos, em 

6% dos casos ambos foram diplóides e nos restantes 26% o componente intraductal foi 

aneuplóide enquanto o componente invasor foi diplóide (CARPENTER et al., 1987), 

mostrando que pode haver relação evolutiva entre o carcinoma in situ e carcinoma invasor no 

que se refere ao conteúdo de DNA celular. Por outro lado, até 3/4 dos carcinomas pré-

invasivos da mama são aneuplóides, mas alguns trabalhos indicam que há uma mudança nesse 

perfil de conteúdo de DNA celular no carcinoma invasor correspondente (VISSCHER et al., 

1993). 

Assim, permanecem questões básicas sobre os mecanismos biológicos 

relacionados ao processo de evolução tumoral no epitélio ductal mamário à aquisição do 

fenótipo invasor e, conseqüentemente, na passagem, em nível morfológico, da fase intraductal 

da neoplasia para a fase invasiva. Superexpressão de genes que induzem aneuploidia por 
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alterarem a duplicação e/ou distribuição dos centrossomos e conseqüentemente levar a 

instabilidade gênica foi recentemente descrita como um evento relativamente precoce na 

carcinogênese mamária (HOQUE et al., 2003). É de se perguntar, em relação à quantidade de 

DNA nuclear (ploidia) presente nas células tumorais do componente invasor, se essa é 

determinada, assim como é possivelmente o grau nuclear, pelo componente intraductal, ou se 

tal ploidia é um fator independente e não determinante do processo de invasão tumoral, sendo 

essas alterações geradas pela instabilidade gênica inerente à condição das células neoplásicas 

estabelecida após o fenótipo invasor ter sido adquirido. No presente trabalho iremos comparar 

o grau nuclear e os resultados de ploidia de DNA nos componentes intraductal e invasor de 

uma mesma lesão neoplásica da mama, assim como características arquiteturais desses 

componentes na tentativa de contribuir para o esclarecimento dessas questões. 
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2                   OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

Determinar e comparar características nucleares (conteúdo de DNA, estimado 

por citometria estática, e grau nuclear, estimado por microscopia óptica) e características 

arquiteturais dos componentes in situ e invasor em um grupo de tumores epiteliais primários 

da mama, nos quais ambos os componentes coexistem, a fim de se analisar a influência de 

cada um desses parâmetros no fenômeno de invasão tumoral nesse tecido e assim contribuir 

com a construção de um modelo de progressão de doença neoplásica. 
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3                 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 SELEÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 

Foram separadas e revistas as lâminas de 246 exames anátomo-patológicos de 

tecido mamário com diagnóstico prévio de carcinoma ductal infiltrante da mama referentes ao 

período compreendido entre os anos de 1997 e 2001 e pertencentes ao arquivo do 

Departamento de Anatomia Patológica do Centro de Tratamento e Pesquisa do Câncer 

Hospital A.C. Camargo e ao arquivo da Patologia Cardoso de Almeida/Hospital Samaritano. 

Desses, foram escolhidos 46 casos em cujo tecido tumoral foi identificado coexistência do 

componente invasor com componente tumoral in situ de padrão ductal. Blocos de parafina 

representativos da lesão foram recuperados sendo realizados novos cortes histológicos que 

foram corados por hematoxilina e eosina para graduação nuclear de ambos os componentes 

tumorais e determinação do padrão arquitetural predominante do componente pré-invasivo da 

lesão, assim como a determinação do índice de formação de túbulos do componente invasor. 

Um grupo adicional de lâminas foi corado pelo método de Feulgen-Tionina para 

determinação da ploidia de DNA por citometria estática. Esses métodos são detalhados a 

seguir. 
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3.2 AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DAS AMOSTRAS 

 

 

As 46 amostras coradas pela Hematoxilina-Eosina (H/E) foram avaliadas por 

pelo menos dois observadores em um microscópio multiocular, sendo um deles patologista 

com experiência em patologia mamária. O grau nuclear dos componentes invasor e intraductal 

da neoplasia foi determinado de acordo com os critérios de LAGIOS et al. (1990), descritos 

previamente no quadro 1. O padrão arquitetural do componente in situ da neoplasia foi 

determinado segundo critérios amplamente divulgados na literatura (ELSTON et al., 1991; 

ROBBINS et al.,  1995; TAVASSOLLI et al., 2003). Simplificadamente, para fins de estudo 

estatístico, indicamos somente o padrão de carcinoma intraductal predominante na lesão, 

categorizando-os em padrões papilífero, micropapilífero, cribriforme, sólido e 

comedocarcinoma (figura 9). Para determinação do índice de formação de túbulos foram 

utilizados os critérios propostos por Elston e Ellis (1993). Resumidamente, a área total 

ocupada por formações tubulares no componente invasor foi avaliada, sendo que os casos 

foram categorizados em 1) alto índice de formação tubular (área total de elementos ductais 

com luz patente >75%); 2) moderado índice de formação de túbulos (área total de elementos 

ductais com luz patente entre 10% e 75%); e 3) baixo índice de formação de túbulos (área 

total de elementos ductais com luz patente <10%). 
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3.3                QUANTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DE DNA NUCLEAR 

 

 

A quantificação do conteúdo de DNA nuclear (ploidia) foi realizada utilizando-

se o Sistema CAS200 de Citometria Estática (Becton & Dickinson, San Jose, Califórnia, 

U.S.A.) com análise pelo software CAS200 DNA Quantitative Measurement 3.0 (versão 8.1). 

Cortes histológicos de 5µm, seqüenciais àqueles utilizados para a análise dos 

parâmetros histológicos acima descritos, foram corados pelo método de Feulgen-tionina para 

serem submetidos à presente análise. Brevemente, após desparafinização e hidratação, os 

cortes foram refixados em solução de formol neutro tamponado a 10% por 30 minutos e secos 

ao ar. 

Para a coloração propriamente dita das amostras foi utilizado o kit Feulgen-

Tionina do sistema CAS Quantitative DNA Kit da Becton & Dickinson Cellular Imaging 

Systems, (TriPath Co., San Jose, Califórnia, U.S.A.). Os protocolos de preparação dos reativos 

de coloração e de lavagem podem ser encontrados na seção "Anexos". Em resumo, o tecido 

foi submetido a hidrólise por ácido clorídrico 5N com conseqüente liberação de moléculas de 

açúcar dos grupos aldeídicos. A presente etapa é importante para prevenir a quebra da 

molécula de DNA com conseqüente inativação da reação. A seguir, os cortes teciduais são 

corados com o corante de Feulgen-Tionina, que se liga estequiometricamente, via reação de 

Schiff, aos grupos aldeídicos previamente liberados pela reação de hidrólise resultando em 

coloração azulada do núcleo. Assim, a intensidade da cor obtida através da coloração é 

diretamente proporcional ao conteúdo de DNA, de acordo com a lei de Lambert-Beer 

(D.O.=1/log%T; onde D.O., densidade óptica e T, transmitância). O citoplasma celular e os 

nucléolos não são corados pelo método. 
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A leitura dos cortes histológicos para quantificação do DNA foi realizada com o 

auxílio do Sistema CAS 200 Becton & Dickinson System, que utiliza microscópio Leica 

Diastar, provido de duas câmeras de vídeo que captam diferentes comprimentos de onda 

(500nm e 620nm) para captura de imagens. Todo o sistema é interligado a dois monitores de 

vídeo: um deles com o menu das operações e o outro com as imagens capturadas pela vídeo-

câmara. O sistema está programado para gerar gráficos do tipo histograma de freqüência e 

mostra a distribuição do conteúdo de DNA nuclear segundo o número total de núcleos 

analisados. Para controles foram utilizados um controle externo, hepatócitos murinos 

diplóides  de DNA fornecido pelo fabricante, e o controle interno, células endoteliais não 

neoplásicas identificadas no tecido em estudo, individualmente. 

Em cada caso foram analisados 100 núcleos do componente invasor, 100 núcleos 

do componente intraductal da neoplasia e 50 células endoteliais aleatoriamente selecionadas, 

sendo gerados três histogramas: controle interno, componente intraductal e componente 

invasivo. A interpretação dos histogramas foi baseada nos critérios elaborados por Auer et al., 

(1991), com pequenas modificações propostas por Shirata (1999) (ver figuras 4 a 8). 

 

 

3.4            ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

 

Todos os cálculos foram realizados utilizando-se o pacote estatístico BIOESTAT 

3.0 (AYRES et al., 2003) adotando-se um nível de significância de 5%. Para estudar a relação 

existente entre o grau nuclear observado no componente in situ da neoplasia ductal presente 

nas amostras estudadas e o grau nuclear do componente invasor ao qual esse estava associado 
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foi utilizado o teste de kappa (ROSNER, 2000; AYRES et al., 2003) considerando-se variável 

categórica de grandeza ordinal. A determinação estatística da relação existente entre a ploidia 

de DNA observada nos componentes acima citados da neoplasia presente nas amostras seguiu 

a mesma linha de raciocínio. A interpretação dos resultados foi feita segundo os parâmetros 

de avaliação de kappa descritos por Landis e Koch (1977) (Quadro 3). 

 

 
 
Correlação excelente                   �>0,75 
 
Correlação boa                          0,4≤Κ≤0,75 
 
Correlação marginal                    0<Κ≤0,4 
 

Quadro 3 - Parâmetros para avaliação de Kappa segundo Landis e Koch (1977) 

 

Para testar a relação existente entre o tipo histológico predominante observado 

no componente in situ da neoplasia ductal presente nas amostras estudadas e o índice de 

formação de túbulos do componente invasor ao qual esse estava associado foi utilizado o teste 

do qui-quadrado (ROSNER, 2000; AYRES et al., 2003) considerando-se variáveis categóricas 

de grandeza ordinal em populações relacionadas. 
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C D 

Figura 9 – Carcinoma intraductal – classificação arquitetural 

                    Carcinoma intraductal padrão cribriforme(A) 
                    Carcinoma intratuctal  padrão sólido (B) 
                    Carcinoma intraductal padrão papilífero (C) 
                    Carcinoma intraductal padrão comedocarcinoma (D) 
                                                 

                                                 

 

 

 

 

 

 

A 
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4                RESULTADOS 

 

 

Do total de 46 casos selecionados para o presente estudo, verificamos que a 

idade das pacientes variou de 31 a 87 anos (mediana: 57 anos) e todas apresentavam doença 

unilateral. Histologicamente, todos os tumores selecionados apresentavam um componente 

intraductal distribuído irregularmente tanto na periferia da lesão, quanto na sua porção central. 

Quadros de extensão intraductal do componente invasor da neoplasia ou alterações 

histológicas caracterizadas como cancerização lobular do tecido não foram considerados para 

análise do grau nuclear ou da ploidia de DNA do tecido neoplásico. A proporção observada 

de cada um dos componentes no total da área tumoral era variável e em geral não houve 

dificuldades para se localizar células em número adequado para avaliação dos parâmetros 

nucleares ou arquiteturais. 

Em relação ao padrão arquitetural do componente in situ predominante da 

neoplasia, 18 (39%) eram do tipo comedocarcinoma, 17 (37%) do tipo cribriforme, 8 (17%) 

do tipo sólido e 3 (7%) do tipo papilífero. Não houve tumores de tipo micropapilífero puro ou 

tumores com predomínio desse tipo de neoplasia intraductal. O índice de formação de túbulos  

x(41%) das lesões. Ao compararmos essas variáveis pelo qui-quadrado, não obtivemos 

diferença estatisticamente significante (X2 =10,5513; p=0,1033) (Tabela 1). 

Tabela 1- Correlação entre o tipo histológico predominante observado no carcinoma ductal in 
situ e o índice de formação de túbulos observado no componente invasor associado 
nas amostras examinadas. 

   Ca in situ tipo histológico  
índice de formação 

de túbulos Ca invasor 
n comedocarcinoma papilífero sólido cribriforme

1 12 3 2 1 6 
2 15 4 0 3 8 
3 19 11 1 4 3 
  X2=10,5513  p=0,1033  
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A análise do grau nuclear nos componentes invasor e intraductal da neoplasia, 

obtido por pelo menos dois observadores em microscópio multiocular, mostrou que há alto 

nível de concordância entre esses componentes, quando eles coexistem em uma mesma massa 

tumoral (K=0,713;p<0,001). Brevemente, em todos os casos nos quais o componente 

intraductal apresentou grau nuclear 1, a celularidade do componente invasor apresentou grau 

nuclear semelhante, a concordância para esses componentes tumorais com grau nuclear 2 foi 

de 85% e àqueles com grau nuclear 3, 75% (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Correlação entre o grau nuclear observado no carcinoma ductal in situ e o grau 
nuclear observado no componente invasor associado nas amostras examinadas. 

   Grau nuclear Ca 
in situ 

 

Grau nuclear Ca 
invasor 

n 1 2 3 

1 5 5 0 0 
2 21 1 18 2 
3 20 1 4 15 
  k=0,713 p<0,001  
 

O estudo dos gráficos tipo histograma de freqüência do conteúdo de DNA 

celular (ploidia) segundo o número de células analisadas nos componentes invasor e 

intraductal da neoplasia, gerados pelo software CAS200 DNA Quantitative Measurement 3.0 

(versão 8.1) no Sistema CAS200 de Citometria Estática (Becton & Dickinson, San Jose, 

Califórnia, U.S.A.), mostrou que há bom nível de concordância entre esses componentes, 

quando eles coexistem em uma mesma massa tumoral (k=0,501;p=0,0002). Brevemente, 80% 

nos quais o componente intraductal apresentou-se diplóide de DNA, a celularidade do 

componente invasor apresentou grau nuclear semelhante, a concordância para aneuploidia de 

DNA nesses componentes tumorais foi de 87,8% (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Correlação entre a DNA ploidia observada no carcinoma ductal in situ e a DNA      
ploidia observada no componente invasor associado nas amostras examinadas. 

  DNA ploidia Ca in situ 
DNA ploidia Ca invasor n diplóide aneuplóide 

diplóide 5 4 1 
      aneuplóide 41 5 36 

  k=0,5018 p=0,0002 
 
 
A figura 10 demonstra a coexistência do Carcinoma ductal invasivo adjacente ao 

Carcinoma intraductal  (A e B ) ainda a formação de túbulos no componente invasor (caso 13 

– Grau nuclear 1). Os histogramas correspondentes aos dois componentes revelaram conteúdo 

de DNA near-diplóide (E e F). A figura 11 demonstra o carcinoma intraductal com padrão 

histológico do tipo comedocarcinoma (A), Grau nuclear 3 (B) (ver critérios expostos nos 

quadros 1 e 2), ainda os histogramas correspondentes aos dois componentes (caso 19) 

evidenciando conteúdo de DNA aneuplóide para ambas as lesões. 



 46
                                                                                                                                                      
 

      
 

       
 

 
Figura 10- Fotomicrografias e Histogramas representativos 
                  Carcinoma intraductal associado ao carcinoma invasivo (A e B) Caso 13  
                  Coloração HE  
                  Carcinoma intraductal associado ao carcinoma invasivo (C e D) Caso 13 
                  Coloração Feulgen-Tionina. 
                  Histogramas correspondentes ao caso 13. near-diplóide 
 

 

 

A 
B 

C D 



 47
                                                                                                                                                      
 

 

      
 

     
 
 

 
Figura 11-  Fotomicrografias e Histogramas representativos 
                   Carcinoma intraductal  comedocarcinoma e grau nuclear 3 (A e B)  caso 19  
                   Coloração HE. 
                   Carcinoma intraductal e carcinoma ductal invasor (C e D)  caso 19 
                   Coloração  Feulgen-Tionina. 
                   Histogramas correspondentes ao caso 19 - Aneuplóide  
 

 

A 
B 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

 

Observações clínicas, epidemiológicas e morfológicas indicam que a 

carcinogênese pode ser entendida como fenômeno polifásico no qual estão envolvidas 

alterações genotípicas que apresentam tradução morfológica. Sendo assim, é possível 

caracterizar por meio de microscopia óptica as etapas seqüenciais de progressão tumoral 

através de lesões ditas pré-neoplásicas que apresentam indícios de menor diferenciação 

celular culminando na ruptura da membrana basal, ie, na invasão tumoral do estroma, dando 

assim acesso às células neoplásicas à vasculatura do hospedeiro com a possibilidade de 

metastatização ( ROBBINS et al., 2000; SUGIMURA et al., 1992). 

A literatura recente aceita, baseada em evidências epidemiológicas, que o carcinoma 

invasor da mama pode ser resultado de um fenômeno de múltiplas etapas iniciando-se em 

estados hiperplásicos do epitélio, passando pelo carcinoma in situ (DUPONT et al. 1993; 

TAVASSOLI, 1998, 1999). Assim, alguns modelos de progressão de doença foram propostos 

baseados na morfologia das lesões (DAWSON et al., 1996; GUPTA et al., 1997; MILLIS et 

al., 1998; BUERGER et al., 1999; ROYLANCE et al., 1999; LEONG et al., 2001; 

MOMMERS et al., 2001; BURSTEIN et al., 2004). Alguns autores acreditam que, durante a 

progressão tumoral, a neoplasia torna-se cada vez mais anaplásica, menos diferenciada, i.e., 

uma lesão bem diferenciada torna-se pouco diferenciada em função do tempo. Outros autores 

pensam que, ao adquirir o fenótipo invasor, independente dos mecanismos moleculares 

envolvidos, o grau morfológico de diferenciação da neoplasia já foi determinado na fase pré-

invasiva, isto é, lesões in situ dariam origem a lesões invasivas com o mesmo grau 
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histológico. Como alternativa a essas hipóteses poder-se-ia imaginar que cada lesão de alto 

risco epidemiológico, no tecido mamário, tivesse sua origem “de novo” a partir, talvez, de 

uma lesão ancestral comum (SONTAG ; AXELROD, 2005). 

O presente trabalho teve como objetivo abordar esse tópico em tecidos neoplásicos de 

padrão ductal do tecido mamário que se caracterizavam por conter os componentes neoplásico 

intraductal e o invasor sincronicamente. Para tal, lançamos mão de uma técnica de avaliação 

subjetiva do tecido, que é a graduação histológica do grau nuclear e de características 

arquiteturais do tecido neoplásico. Utilizamos, também, uma técnica que, associada à 

morfologia, pode trazer informações adicionais. Trata-se da quantificação do conteúdo de 

DNA nuclear por citometria estática, uma técnica que para funcionar adequadamente depende 

do controle de algumas variáveis importantes. Na etapa de fixação do tecido deve-se evitar 

grande fragmentação do DNA, de preferência utilizando-se formol tamponado para a 

operação. Os cortes histológicos devem ser feitos também de maneira controlada de modo que 

a variação da espessura entre os cortes dos vários casos seja a menor possível e a comparação 

entre os resultados a mais adequada possível. Os histogramas gerados pelo software utilizado 

devem ser estudados no conjunto da amostra porque a grande variação observada em uma 

mesma amostra torna difícil a aplicação prática individual caso a caso (MARIUZZI et al., 

1994). 

Nossos resultados mostraram que embora haja um alto grau de correlação entre as 

características nucleares do componente in situ e do invasor quando esses estão presentes na 

mesma neoplasia, as características arquiteturais não apresentam relação estatisticamente 

significativa. Resumidamente, ao estudar e comparar o grau nuclear em lesões pré-invasivas e 

invasivas presentes em uma mesma massa tumoral encontramos relação estaticamente 

significante (kappa=0,713; p<0,001) entre os grupos, o mesmo acontecendo com o conteúdo 

de DNA nuclear (kappa=0,5018 p=0,0002). Por outro lado, ao compararmos o aspecto 
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arquitetural do componente intraductal com o índice de formação de túbulos do componente 

invasor, não encontramos correlação estatisticamente significante (p=0,1033). 

Leong et al. (2002) ao estudar o perfil molecular do carcinoma intraductal e do 

carcinoma ductal invasivo observaram semelhanças entre as lesões e propuseram que há 

evolução clonal entre lesões de graus histológicos semelhantes. Estudos que utilizaram 

hibridização genômica comparativa e marcadores de microssatélites mostraram que uma lesão 

invasiva grau I provavelmente não evolui para uma lesão grau III, tornando a hipótese de 

desdiferenciação improvável (ROYLANCE et al., 1999). Mommers et al. (2001) analisaram 

as alterações nucleares das lesões precursoras do carcinoma ductal invasor da mama e 

concluíram que há vias diferentes na evolução das lesões bem diferenciadas e das lesões 

pouco diferenciadas. Entretanto, embora as lesões associadas à progressão tumoral 

apresentem aumento do tamanho nuclear médio calculado morfometricamente, parece não 

haver associação do fenômeno de invasão estromal com mudanças significativas desse 

parâmetro (SKJØRTEN et al., 1991). Gupta et al. (1997) mostraram em 300 casos que tanto o 

grau de diferenciação tumoral, quanto o comportamento da lesão invasiva deve ser 

determinado em uma fase pré-invasiva. 

Sontag e Axelrod (2005) em um estudo matemático retrospectivo consideraram quatro 

tipos de desenhos de modelos para a evolução do carcinoma mamário. Três modelos 

descreveriam diferentes vias de progressão direta do carcinoma intraductal para o carcinoma 

invasor, podendo o fenômeno de invasão tumoral processar-se de maneira "linear", "não 

linear" ou "ramificada". O quarto modelo propõe que a evolução do carcinoma intraductal e 

do carcinoma invasor se faz independentemente, "em paralelo", a partir de uma terceira lesão 

precursora comum que, na verdade, gera um tumor de colisão in situ e invasor. Os resultados 

desse trabalho mostraram que o último modelo produziu melhores resultados para explicar a 

correlação com os dados clínicos disponíveis. 
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Neste trabalho verificamos que as lesões intraductais e invasivas que coexistem em 

uma mesma massa tumoral estão relacionadas no que refere ao grau nuclear e à ploidia de 

DNA, mas não a parâmetros arquiteturais, o que parece indicar que, se for verdade que há 

uma relação clonal evolutiva entre as lesões, embora haja mecanismos moleculares agindo 

sobre o conteúdo genômico da célula, esse pode não ser expressado no que se refere ao perfil 

fenotípico arquitetural da lesão como um todo. Alternativamente, parece ser mais fácil 

imaginar que, havendo uma lesão precursora comum a ambos os componentes da neoplasia, 

essa adquiriu um fenótipo que se reflete no conteúdo nuclear e como cada lesão evoluiu de 

forma heterogênea, o padrão arquitetural se apresenta de forma diversa. Hoque et al. (2003) 

descreveram recentemente superexpressão de genes que induzem à instabilidade gênica por 

gerarem aneuploidia alterando a duplicação e/ou distribuição de centrossomos durante a fase 

de mitose do ciclo celular. Ao que parece, esse é um evento relativamente precoce na 

carcinogênese mamária e portanto pode estar situado na lesão progenitora comum aos 

componentes in situ e invasor em casos como os que selecionamos para este estudo. 

Os resultados deste estudo deverão ter importantes implicações para o estudo da 

biologia relacionada à progressão tumoral durante a carcinogênese mamária. Perguntas aqui 

levantadas sobre os mecanismos que induzem a progressão ao carcinoma intraductal e se este 

realmente é uma lesão precursora ou se na verdade é uma lesão que pode ocorrer 

simultaneamente ao carcinoma invasor deverão ser respondidas em nível molecular. 

Finalmente, os dados quantitativos aqui apresentados deveriam servir de modelo para novos 

estudos tanto no componente parenquimatoso, quanto no componente estromal das lesões 

precursoras e nas lesões neoplásicas da mama a fim de se chegar a um perfil amplo e 

específico da inter-relação dessas lesões e ao melhor entendimento da carcinogênese 

mamária. 
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6. CONCLUSÕES 
 
 
  
 
 
 1-Há correlação estatiscamente significativa entre os parâmetros nucleares estudados 

(ploidia de DNA e grau nuclear) do componente intraductal e os parâmetros nucleares do 

componente invasor nos tecidos tumorais em que ambas as lesões coexistem . 

 

 2- O padrão arquitetural determinado histologicamente para o carcinoma intraductal 

não mostrou relação estatística com o índice de formação de túbulos determinado para o 

carcinoma invasivo presente em tecidos tumorais em que ambas as lesões coexistem. 

 

 3- Características nucleares do carcinoma ductal invasivo da mama são possivelmente 

determinadas em um estágio pré-invasivo da lesão. 

 

 4- Características arquiteturais de um dado carcinoma invasivo da mama são 

possivelmente determinadas num estágio tardio após a aquisição do fenótipo invasivo pela 

célula tumoral. 
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ANEXOS 

 

1 PROTOCOLO DE PREPARAÇÃO DO CORANTE DE FEULGEN-TIONINA 

1. Preparação de solução de HCl 0,1N; 

2. Adição de 100 ml da solução preparada em um frasco de Erlenmayer juntamente com 

o reagente da coloração disponibilizado em forma de comprimido; 

3. O frasco da solução é vedado com papel parafilme para não haver contato com o ar e 

haver liberação do ácido sulfídrico; 

4. O frasco vedado é mantido em agitador magnético por 1 hora para completa 

dissolução do reagente. 

 

2 PROTOCOLO DE PREPARAÇÃO DO REATIVO DE LAVAGEM 

1. Adição de 300 ml de HCl 0,05N em frasco de Erlenmayer com o reagente de lavagem 

também disponibilizado em comprimido; 

2. Para acelerar a dissolução do reativo de lavagem usou-se um agitador magnético. 

 

3 PROTOCOLO DE COLORAÇÃO 

1. Hidrólise com HCl 5N por 60 minutos. 

2. Coloração com reagente de Feulgen (acetato de tionina ) por 60 minutos. Cobrir a 

cuba com parafilme para prevenir o excesso de liberação de ácido sulfidrico. 



 66
                                                                                                                                                      
 

3. Passar as lâminas por 3 vezes na solução de lavagem, por 30 segundos, 5 minutos e 10 

minutos, respectivamente. 

4. Lavar as lâminas em água deionizada por 5 minutos. 

5. Colocar as lâminas em álcool-ácido 1% por 5 minutos. 

6. Desidratar as lâminas em etanol absoluto por 6 minutos: 2 mudanças de 3 minutos 

cada. 

7. Clarificar as lâminas em xilol por 6 minutos : 2 mudanças de 3 minutos cada. 

8. Montar lâminas em Entelan e cobrir com lamínula 24 x 32 mm. 

 


