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RESUMO 

SILVEIRA, GG. Relação entre o gene B-Cell-Specific Moloney Murine Leukemia 
Virus Integration Site 1 (BMI-1) e genes reguladores da recombinação 
homóloga em carcinomas ductais invasores da mama. 2012. Dissertação de 
Mestrado. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2012. 

 

Bmi-1 é uma proteína do grupo Polycomb capaz de induzir atividade de telomerase, 

levando à imortalização de células epiteliais. As células, quando imortalizadas, se 

tronam mais susceptíveis a danos em dupla fita (double-strand breaks (DSB))e a 

recombinação homóloga é uma das duas vias de reparo dos DSBs. Dentre os genes 

reguladores da recombinação homóloga temos o BRCA-1, que está envolvido na 

resposta ao dano associado à proteína RAD51, que por sua vez se acumula 

rapidamente nos focos de dano ao DNA após a sinalização do H2AX, que têm se 

mostrado um excelente marcador de dano celular por se acumular rapidamente nos 

focos de lesão, desencadeando o processo de reparo. Topoisomerase IIIβ (TopoIIIβ) 

remove intermediários da recombinação homóloga antes da segregação de 

cromossomos, prevenindo danos à estrutura do DNA celular.  O papel das proteínas 

envolvidas na recombinação homóloga, em carcinomas ductais invasores positivos 

para o BMI-1, necessita ser investigado.  Utilizando-se tissue microarrays contendo 

239 casos de carcinomas ductais mamários primários, foi analisada a expressão 

imunoistoquímica de BMI-1, receptor de estrógeno, receptor de progesterona, HER-

2, Ki67, p53 e BRCA-1, γH2AX, RAD51 e topoisomerase IIIβ. Positividade para o 

Bmi-1 foi encontrada em 66 casos (27.6%). A positividade imunoistoquímica do BMI-

1 relacionou-se a RE (p=0,004), RP (p<0,001), Ki-67 (p < 0,001), p53 (p=0,003), 

BRCA-1(p= 0,003), H2AX (p= 0,024) e TopoIIIβ (p < 0,001). Concluindo, nossos 

resultados mostraram haver relação entre o BMI-1 e genes reguladores da HR, 

sugerindo que a positividade de BMI-1 pode ser um importante evento na 

recombinação homóloga em carcinomas ductais invasores da mama. 

Palavras-chave: BMI-1, carcinoma ductal invasivo, recombinação homóloga, câncer de 

mama 



ABSTRACT 

SILVEIRA, GG. Relationship between the gene B-Cell-Specific Moloney Murine 
Leukemia Virus Integration Site 1 (BMI-1) and homologous recombination 
regulatory genes in invasive ductal breast carcinomas. 2012. Master’s 
Dissertation. Ribeirao Preto Medical School, University of Sao Paulo, Ribeirao Preto, 
2012. 

 

Bmi-1 is a Polycomb group protein which is able to induce telomerase activity, 

enabling the immortalization of epithelial cells. Immortalized cells shown more 

susceptible to double-strand breaks (DSB) and the homologous recombination (HR) 

are one of DSB repair pathways. Among the regulatory genes in HR, there is 

BRCA1, involved in the response to DNA damage associated with the RAD51 

protein, which accumulates in DNA damage foci after signaling H2AX. H2AX has 

also been shown to be a good marker of DNA damage. Topoisomerase IIIβ 

(TopoIIIβ) removes HR intermediates before the segregation of chromosomes, 

preventing damage to the structure of the cellular DNA. The role of proteins involved 

in HR, in breast carcinomas positive for BMI-1, remains to be investigated. The aim 

of this study was evaluate the association between BMI-1 and homologous 

recombination proteins. Using tissue microarrays containing 239 cases of primary 

breast tumors, the expression of Bmi-1, BRCA-1, H2AX, Rad51, p53, Ki-67, 

topoisomerase IIIβ, RE, RP and HER-2 was analyzed by immunohistochemistry. We 

observe high expression of Bmi-1 in 66 cases (27.6%). Immunohistochemistry 

overexpression of BMI-1 was related to RE (p=0,004), RP (p<0,001), Ki-67 (p < 

0,001), p53 (p=0,003), BRCA-1(p= 0,003), H2AX (p= 0,024) and TopoIIIβ (p < 

0,001). Our results showed a relation between the expression of BMI-1 and HR 

regulatory genes, suggesting that overexpression of Bmi-1 is an important event in 

breast cancer homologous recombination. 

Key-words: BMI-1, homologous recombination, invasive ductal carcinoma, breast 
cancer  
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1.1 Câncer de mama 
 
1.1.1 Epidemiologia 

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

somente atrás dos tumores pulmonares, e o mais comum entre as mulheres. A 

incidência mundial do câncer de mama foi de 1,38 milhão de novos casos (23%) e 

458 mil mortes (14%) em decorrência do câncer no ano de 2008. A cada ano, o 

câncer de mama representa cerca de 22% do total de novos cânceres em mulheres.  

Nos Estados Unidos, a estimativa para 2011 é de 232,6 mil novos casos, 

sendo que destes 230,4 mil casos serão em mulheres, e 40 mil mortes, sendo que, 

destes 40 mil, 39,5 mil são mulheres. (Siegel et al., 2011)  

No Brasil, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), o câncer de mama é o tumor mais prevalente entre as mulheres e, segundo 

a estimativa de incidência para o ano de 2012, o câncer de mama representará 

cerca de 28% dos novos casos de câncer em mulheres no país (INCA, 2011). Posto 

em números, este percentual representa 53 mil novos casos a serem diagnosticados 

nos anos de 2012 e 2013.  

Nos países desenvolvidos a taxa de incidência se assemelha aos países em 

desenvolvimento, no entanto as mortes nos países em desenvolvimento 

representam 60% do total mundial de casos. (Jemal et al., 2011). Acredita-se que o 

maior número de mortes nos países em desenvolvimento seja devido ao diagnóstico 

tardio do tumor, tanto por falta de informação da população quanto pela escassez de 

equipamentos adequados para atender a comunidade, além das dificuldades de 

acesso ao tratamento do tumor. Estudos como o de Soerjomataram et al (2008) 

demonstram que políticas de saúde pública associadas à intensa pesquisa em 

Mastologia têm levado a um aumento significativo na sobrevida dos pacientes.  

 Dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de 

mama temos a idade, fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher e história 

familiar de câncer de mama. As taxas de incidência aumentam rapidamente após os 

50 anos. Dentre os fatores relacionados à saúde da mulher temos menarca precoce, 

nuliparidade, idade da primeira gestação a termo acima dos 30 anos, 

anticoncepcionais orais, menopausa tardia e terapia de reposição hormonal. Já com 

relação à história familiar, pacientes que possuem familiares com histórico de câncer 

da mama, apresentam um aumento de cerca de duas a três vezes no risco de 
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desenvolver essa neoplasia. Além dos fatores citados, é sabido que alterações em 

alguns genes responsáveis pela regulação e pelo metabolismo hormonal e reparo de 

DNA, como, por exemplo, BRCA1, BRCA2 e p53, aumentam o risco do paciente vir 

a desenvolver câncer da mama (INCA, 2011; King et al., 2003). 

 
1.2 Recombinação homóloga do DNA 

 O genoma humano é continuamente desafiado por uma variedade de 

estresses genotóxicos. Estes insultos levam a rupturas no DNA, podendo levar a 

formação de danos à fita simples de DNA (ssDNA – do inglês single-stranded DNA 

breaks) e quebras em fita-dupla do DNA (DSB – do inglês double-stranded DNA 

breaks ), sendo que o dano à dupla-fita é o tipo mais letal de dano e um reparo 

ineficiente ou pouco acurado pode levar ao aparecimento de mutações e 

translocações cromossomais que induzem instabilidade genômica e, em última 

instância, o surgimento do câncer. Muitos eventos são responsáveis pela formação 

dos danos à dupla-fita, dentre eles temos a radiação ionizante ou o tratamento com 

drogas radiomiméticas (Ismail et al., 2007; Rogakou et al., 1998), espécies reativas 

de oxigênio, medicamentos e modificações no DNA que induzem replicação e/ou 

transcrição de estresse sofrido pela célula (Takahashi & Ohnishi, 2005; Pommier, 

2006; Guirouilh-Barbat et al., 2008; Yuan et al., 2009), além de radiação ultravioleta 

na fase S do ciclo celular (Marti, et al. 2006, Ward & Chen, 2001). Outro fator 

externo que pode levar à quebra de dupla-fita é a integração do vírus ao DNA 

hospedeiro que se segue após a infecção viral (Daniel et al., 2004). O dano à dupla-

fita também pode surgir durante eventos fisiológicos como, por exemplo, na meiose 

(Chicheportiche et al. 2007). Para reverter os danos causados à dupla-fita de DNA, 

as células possuem dois mecanismos de reparo, a união terminal não-homóloga (do 

inglês - nonhomologous end-joining pathway) e a recombinação homóloga (RH) (do 

inglês – homologous recombination).  A RH é um processo fundamental, presente 

em todos os organismos vivos, que auxilia na conservação do genoma, no reparo de 

cromossomos danificados e na prevenção de falhas na forca replicativa. Durante a 

RH, uma sequência perdida em uma dupla fita de DNA é reparada por uma troca 

física por uma mesma sequência de uma segunda cópia do DNA (Jasin, 2002).  

Adicionalmente a estas vias de reparo, as células também possuem vias de 

conservação de evolução que são coletivamente conhecidas como resposta a danos 

do DNA (DDR – do inglês DNA damage response). DDR permite à célula reconhecer 



19	  
	  

os danos ao DNA, propagar os sinais que indicam o dano e ativar cascatas de 

sinalização que, posteriormente, evocam uma multiplicidade de respostas celulares, 

incluindo checkpoints do ciclo celular para abrandar ou parar células danificadas até 

a resolução das lesões. Se os danos à dupla-fita persistirem, a célula seguirá para 

apoptose ou senescência na tentativa de prevenir a duplicação e a partição do DNA 

danificado em células-filhas (d’Adda di Fagagna, 2008).  
Nas últimas décadas, muitos estudos têm contribuído para a compreensão da 

estrutura molecular das vias de reparo do DNA. A histona variante H2AX, um histona 

altamente conservada, que representa de 2.4% a 25% do pool de H2A em células 

de mamíferos, é um componente-chave da via de recombinação homóloga, que se 

torna rapidamente fosforilado em seu terminal carboxila para formar o γH2AX 

(Rogakou et al., 1998) . Estudos mais recentes, como o de Sak & Stuschke (2010), 

mostraram que os focos de γH2AX são marcadores sensíveis e precisos do dano à 

dupla-fita de DNA. Adicionalmente, muitas respostas de  danos ao DNA e 

proteínas de reparo do DNA também se acumulam ao redor dos locais de dano, 

onde podem ser visualizados como focos de proteína cuja formação foi induzida pelo 

dano. A formação de focos de muitas destas proteínas de reparo, incluindo BRCA-1 

e 2 e RAD51, exige a presença de H2AX, implicando que H2AX desempenha um 

papel importante na fase inicial da resposta a danos do DNA (Figura 1). 
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Figura 1. Figura ilustrando a participação da proteína H2AX fosforilada e da proteína BRCA-1 

na resolução do dano ao DNA. (Adaptado de Huen et al. 2010) 
 

Rad51 é uma das muitas proteínas que formam discretos focos nucleares em 

resposta ao dano ao DNA (Haaf, et al., 1995). O uso de técnicas tais como a perda 

de fluorescência em foto-branqueamento (FLIP) e redistribuição de fluorescência 

após a fotodegradação (FRAP) em células de mamíferos revelou que, após o dano 

ao DNA, o Rad51, em estado relativamente estável, se acumula nestes locais, 

enquanto Rad52 e Rad54 são mais móveis e passam por constante redistribuição 

dentro do núcleo (Essers et al., 2002).  Outro estudo observou que os focos de 

Rad51 eram nucleares e se encontravam colocalizados com focos de BRCA2 (gene 

de suscetibilidade ao câncer de mama 2) após a lesão do DNA (Tarsounas et al., 

2004). Além disso, a formação dos focos de Rad51 se mostrou dependente da 

presença do BRCA2, o que implica uma relação causal entre ambos (Yuan et al., 

1999). Estudos genéticos definiram RAD51 como essencial para a reparação de 

danos no DNA por recombinação homóloga. Camundongos knockout para RAD51 

Fosforilação	   da	   checkpoint	   kinase	   1	   e	  
ativação	  do	  checkpoint	  da	  transição	  G2/M.	  	  
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mostraram letalidade embrionária, e supressão de RAD51 em diferentes linhagens 

celulares resultou em uma extrema sensibilidade a agentes prejudiciais ao DNA, 

defeito no reparo do dano à dupla-fita e, finalmente, morte celular (Sonoda et al., 

1998; Tsuzuki et al., 1996). A montagem de um filamento de nucleoproteína 

Rad51cataliticamente ativa na fita simples de DNA é necessária para que a 

recombinação homóloga ocorra; isto porque estes filamentos de nucleoproteínas são 

formados durante a quebra das dupla-fitas de DNA e, uma vez formado, o filamento 

irá procurar por fitas de DNA homólogas à que necessita ser reparada e a troca de 

fitas resultará na formação de uma molécula de junção entre o DNA danificado e o 

homólogo não danificado. Desta maneira, haverá a síntese de uma nova fita de DNA 

e o subsequente reparo do dano, conforme ilustrado na figura 2 (van Gent, 2001).  

O papel essencial do BRCA1 na resposta ao dano ao DNA foi previamente 

demonstrado através de células-tronco embrionárias e fibroblastos carregando uma 

deleção alvo do exon 11 do gene BRCA1 (Figura 2). O exon 11 é o maior exon 

necessário para a interação com RAD51, um participante crítico da RH, conforme 

descrito anteriormente (Scully et al., 1997) e as células que não possuíam o exon 11 

apresentavam defeitos no checkpoint da transição G2/M do ciclo celular (Xu et al, 

1999) e no reparo do dano à dupla-fita de DNA por RH (Moynahan et al., 1999).  

O gene BRCA1 codifica uma proteína de 1863 aminoácidos (Miki et al., 1994) 

que é composta de um domínio RING-finger na sua região N-terminal e domínios 

BRCT em sua região C-terminal, além de uma região codificada pelo exon11 entre 

as regiões terminais. O domínio RING-finger N-terminal interage com o BARD1, que 

também contém um domínio RING N-terminal (Brzovic et al., 2001; Wu et al., 1996). 

O heterodímero RING BRCA1-BARD1 existe em todos os complexos BRCA1 como 

um componente principal do complexo e esta interação com a proteína BARD1 é 

necessária para a estabilidade da proteína BRCA1, para sua localização nuclear, e 

também para sua atividade de ubiquitina E3 ligase. O BRCA1 forma também um 

complexo com o BRCA2 através de uma interação em ponte (Si et al, 2009; Zhang 

et al., 2009). Desta maneira, podemos observar que o BRCA1 forma diversos 

complexos de proteínas-chave que funcionam distintamente, porém de forma 

cooperativa na resposta ao dano no DNA. Devido a sua atividade de ubiquitina E3 

ligase, acredita-se que o BRCA1 seja responsável pela ubiquitinação de proteínas 

no local de lesão, facilitando a resposta ao dano (Chen et al., 2002; Morris & 
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Solomon, 2004; Polanowska et al., 2006; Zhao et al., 2007; Huen et al., 2010). Outra 

possível função do BRCA1 no reparo do dano ao DNA seria sua capacidade de 

fosforilação de várias proteínas envolvidas na sinalização do dano pela via de 

sinalização ATM (ataxia telangiectasia)-ATR (ataxia telangiectasia and RAD3 

related), incluindo a fosforilação de p53, checkpoint kinase 1 e 2 (Huen, 2010).  

 

 

Figura 2. Figura ilustrando o processo de recombinação homóloga do DNA desde o momento 
do dano até a reparação através da fita homóloga. Destaque para o papel das proteínas RAD51, 
H2AX e BRCA-1 (Adaptado de Ohta et al. 2011) 

 

O gene TP53 desempenha um importante papel no contexto da recombinação 

homóloga, tanto in vitro quanto in vivo. O p53 é considerado o controlador da 

recombinação homóloga e sua inativação resulta em um aumento da recombinação, 

	  

	  

Fosforilação	  
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tanto na sua forma espontânea quanto na forma induzida por estresse (Sengupta & 

Harris, 2005). Após o dano celular, os níveis de p53 aumentam exponencialmente, o 

que induz a parada do ciclo celular ou morte celular por apoptose.  Existem indícios 

de que o p53 seria responsável por checar o andamento da RH, reconhecendo 

locais com defeitos e restringindo a troca de bases entre sequências imperfeitas, 

além de suprimir os rearranjos capazes de causarem alterações tumorigênicas 

(Dudenhöffer et al., 1998).  

A síntese de DNA (fase S do ciclo celular) está associada à formação de 

cortes e fendas no DNA, com consequente colapso das forcas de replicação nos 

locais de fenda. Estas modificações na estrutura do DNA podem alterar a 

estabilidade cromossômica e causar mutações, caso não sejam resolvidas a tempo. 

Além disso, diversos problemas de torção do DNA estão associados à síntese de 

DNA, como o estresse torsional formado durante o avanço da forca de replicação, a 

fusão de fitas devido a seu maior entrelaçamento e a formação de estruturas 

circulares capazes de impedir o avanço da forca. Todos estes eventos são 

solucionados com o auxílio das topoisomerases, que além de auxiliar durante a fase 

S também auxiliam durante a condensação de cromossomos e a segregação, nas 

fases G2 e M do ciclo celular (Branzei & Foiani, 2008).  

A topoisomerase IIIβ demonstrou desempenhar um papel ativo na 

recombinação homóloga (Kwan et al., 2003). Alguns tipos de dano aos 

cromossomos acarretam em forte impedimento para a replicação, e a recombinação 

do DNA comprometido com sua cromátide irmã é capaz de restabelecer a forca de 

replicação e dar continuidade ao processo de divisão celular (Michel et al., 2004; 

Sengupta & Harris, 2005). No único estudo investigando a expressão de 

topoisomerase IIIβ em tumores mamários, Oliveira-Costa et al. demonstraram que a 

expressão de topoisomerase IIIβ está relacionada a uma disfunção em BRCA1 e 

p53, indicando um possível papel da recombinação homóloga no desenvolvimento 

de tumores de mama (Oliveira-Costa et al., 2010).  

1.3 B cell-specific Moloney murine leukemia virus insertion site 1 gene (Bmi-1) 

O Polycomb group protein (PcG) é uma família de proteínas que está 

envolvida na manutenção de células tronco adultas e embrionárias e no 

desenvolvimento do câncer (Valk-Lingbeek et al., 2004). As proteínas do grupo 
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Polycomb são complexos repressores transcripcionais multiméricos e podem 

silenciar os genes promotores do desenvolvimento, conferindo à célula característica 

de célula-tronco de uma maneira PcG-dependente.  

B cell-specific Moloney murine leukemia virus insertion site 1 gene (Bmi-1), o 

primeiro gene da família PcG a ser descoberto, tem demonstrado um importante 

papel em processos biológicos, tais como estabilização e diferenciação de células-

tronco, formação de órgãos, desenvolvimento embrionário (Van der Lugt et al., 1994) 

e carcinogênese de vários tecidos, incluindo câncer de pâncreas, câncer de mama e 

câncer gástrico (Dhawan et al., 2009; Kim et al., 2004; Liu et al., 2008). Estudos têm 

demonstrado que o Bmi-1 suprime o locus INK4a, que é responsável por codificar 

proteínas como a p16INK4a e a p19ARF. Estas proteínas são responsáveis por induzir 

paradas no crescimento celular, senescência celular e apoptose, destacando um 

papel crucial do Bmi-1 na atividade de auto-renovação celular (Kamijo et al., 1997; 

Jacobs et al., 1999). 

Uma das principais características do câncer é a instabilidade genética, 

responsável por mutações que podem dar origem a células aberrantes com 

fenótipos mais agressivos. Em condições normais, as células, quando não são 

capazes de iniciar o processo de apoptose, podem tornar-se mais suscetíveis a 

danos ao DNA, como danos de fita simples (single strand-break (SSB)) ou fita dupla 

de DNA (double strand-break (DSB)). Recentemente, Ginjala et al (2011) 

demonstraram que o BMI-1 é recrutado para sítios de quebras de DNA e participa da 

ubiquitinação dano-induzida de H2AX, permitindo inferir um papel do BMI1 na 

resposta ao dano no DNA, que em células de mamíferos, é corrigido através da 

recombinação homóloga (RH) e da união terminal não-homóloga (em inglês non-

homologous end-joining, NHEJ). Visto que a recombinação homóloga é a principal 

via de reparo de danos à dupla-fita e que o BMI-1 aparenta possuir papel relevante 

na formação deste tipo de dano, o objetivo deste trabalho foi investigar a interação 

entre o BMI-1 e as proteínas reguladoras da recombinação homóloga nos 

carcinomas ductais de mama, além de sua relação com a sobrevida dos pacientes, 

com achados clínico-patológicos e com fatores prognósticos como receptor de 

estrógeno (RE), receptor de progesterona (RP), receptor do fator de crescimento 

epidermal-2 (HER-2) e o marcador de proliferação celular Ki-67.  
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Esse trabalho teve por objetivos verificar: 

 

1. A expressão imunoistoquímica do Bmi-1 nos carcinomas ductais invasores da 

mama; 

2. A relação entre a expressão do Bmi-1 e a expressão proteica dos genes 

BRCA1, H2AX, RAD51, p53 e Top3β; 

3. A relação entre a expressão do Bmi-1 e a expressão de receptores hormonais 

(estrógeno e progesterona), a expressão do HER-2 e o índice proliferativo (Ki-

67); 

4. A relação entre a expressão do Bmi-1 com parâmetros clinicopatológicos de 

importância prognóstica nos carcinomas mamários;  

5. A relação entre a expressão do Bmi-1 com sobrevida livre da doença, 

sobrevida livre de metástases e sobrevida específica do câncer de mama.  
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3.1 Casuística  
Este estudo incluiu 239 casos de carcinomas ductais invasores da mama 

feminina, diagnosticados entre 1992 e 2005, que foram coletados do Serviço de 

Patologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HCFMRP/USP). Dos prontuários médicos foram obtidas 

as seguintes informações: idade, status menopausal, tamanho do tumor, 

comprometimento de linfonodos regionais, recorrência, metástases à distância, 

morte, sobrevida livre da doença (SLD), sobrevida livre de metástases (SLM) e 

sobrevida específica do câncer de mama (SECM). Sobrevida livre da doença foi 

definida como o tempo decorrido entre o diagnóstico e o aparecimento de 

recorrências ou metástases, em meses; sobrevida livre de metástases foi 

considerada como o tempo entre o diagnóstico e o aparecimento de metástases à 

distância, também em meses, e a sobrevida específica do câncer de mama foi 

definida como o número de meses desde o diagnóstico até a morte devido ao câncer 

de mama. Nenhum dos pacientes havia recebido nenhum tipo de tratamento anterior 

ao diagnóstico. Casos com outras causas de morte foram excluídos do estudo. 

Também foram excluídos os casos que não possuíam todos os dados 

clinicopatológicos, laudo de biopsias ou material suficiente para proceder à 

imunoistoquímica. 

 Os casos selecionados foram graduados histologicamente de acordo com as 

definições de Scarff-Bloom & Richardson e modificados por Elston & Ellis 

(Fitzgibbons et al., 2000), que consiste em três componentes (diferenciação celular, 

pleomorfismo e índice mitótico). Cada componente recebe uma pontuação de 1 a 3 

e são somados e categorizados como grau I (bem diferenciado), grau II 

(moderadamente diferenciado) ou grau III (indiferenciado). O protocolo de estudo foi 

realizado de acordo com a Declaração de Helsinki, em 1975, e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa local. 

 

3.2 Microarranjos Teciduais (Tissue Microarrays) 
 A área do tumor selecionada para a construção do microarranjo tecidual foi 

definida pelo patologista Dr. Alfredo Ribeiro-Silva, através de lâminas coradas com 

hematoxilina e eosina (H&E), de modo a selecionar a área mais significativa de cada 
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amostra. Posteriormente, a área selecionada foi utilizada para a construção do 

microarranjo tecidual (TMA, do inglês tissue microarray) em bloco de parafina. A 

construção do bloco de microarranjo tecidual foi realizada pelo Departamento de 

Anatomia Patológica do Hospital A.C. Camargo, da Fundação Antônio Prudente. 

Para a construção do TMA, amostras das biópsias, de um mm cada, foram retiradas 

dos blocos doadores e transferidas para o bloco receptor, utilizando o aparelho 

Manual Tissue Arrayer I (Beecher Instruments, Silver Spring, USA). Foram 

realizados cortes de três micrômetros do bloco de microarranjos utilizando o sistema 

Paraffin Tape-transfer System (Instrumedics, Saint Louis, USA). Um dos cortes foi 

corado com H&E para confirmar a presença de tumor por microscopia de luz. As 

reações de imunoistoquímica foram realizadas em duas diferentes lâminas para 

aumentar a confiabilidade dos resultados. 

 

3.3 Imunoistoquímica (IHQ)  
 Todas as amostras teciduais foram fixadas em formalina neutra 4% e 

embebidas em parafina. As reações de IHQ foram realizadas utilizando-se o kit 

NovolinkTM Max Polymer Detection System (Novocastra, Newcastle Upon Tyne, 

UK). Os cortes foram desparafinados em xileno e reidratados em uma série de 

alcoóis. A atividade de peroxidase endógena foi bloqueada em uma solução 

contendo 0.3% de peróxido de hidrogênio por 30 minutos. Os cortes foram, então, 

submetidos à reativação antigênica em um tampão citrato a 10mM e colocados em 

panela de pressão por 40 minutos. Após a recuperação antigênica, as amostras 

foram resfriadas por 30 minutos e encubadas a 4 oC overnight com o anticorpo 

primário. A diluição e a marca dos anticorpos utilizados neste estudo foram: BMI-1 

(1:50, H99, Santa Cruz), H2AX (1:100, 3F2, Abcam), BRCA1 (1:50, clone MS13, 

Serotec, Oxford, UK), topoisomerase IIIβ (1:100, policlonal, Santa Cruz, Palo Alto, 

USA), p53 (1:50, clone DO-7, Novocastra, Newcastle upon Tyne, UK), RAD51 

(1:100, 51RAD01, Abcam), receptor de estrógeno (RE) (1:100 clone 6F11, 

Novocastra, Newcastle upon Tyne, UK), receptor de progesterona (RP) (1:100, clone 

16, Novocastra, Newcastle upon Tyne, UK), Ki67 (1:100, clone MM1, Novocastra, 

Newcastle upon Tyne, UK), e c-erbB-2 (HER-2) (1:100, clone CB11, Novocastra, 

Newcastle upon Tyne).  
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Após a incubação com o anticorpo primário, os cortes foram incubados com o 

bloqueio pós-anticorpo primário por 30 minutos e incubados com o polímero por 

mais 30 minutos (ambos parte do kit NovolinkTM Max Polymer Detection System). A 

reação foi corada por diaminobenzidina (DAB) e contracorada com hematoxilina. Os 

cortes foram, então, desidratados em uma série de alcoóis e montados em 

Permount (Fischer, Fairlawn, NJ).  

Amídalas foram utilizadas como controle positivo para BMI-1, Ki-67, RAD51, 

H2AX and topoisomerase IIIβ. Casos de carcinomas ductais sabidamente positivos 

para p53, RE, RP, BRCA1 e HER-2 foram utilizados como controles positivos para 

esses marcadores. Controles negativos foram preparados suprimindo-se os 

anticorpos primários. 

Para o marcador BMI-1, qualquer marcação nuclear no epitélio do carcinoma 

mamário foi considerada positiva (Joensuu et al., 2011), porém, para fins 

estastísticos, os casos foram divididos segundo percentual de marcação nuclear. 

Casos sem nenhuma marcação foram classificados como 0, casos com 0,1- 10 % de 

positividade foram classificados como 1, casos com 10 – 50% de positividade foram 

classificados como 2 e casos com marcação acima de 50% foram classificados 

como 3. A expressão de receptor de estrógeno e progesterona foi determinada 

segundo Fitzgibbons et al., (2000), onde casos com mais de 10% de células 

neoplásicas apresentando marcação nuclear foram consideradas positivas. Os 

casos em que mais de 10% das células neoplásicas foram marcadas para Ki-67 

(marcação nuclear) foram considerados com um alto índice proliferativo. Os casos 

foram interpretados como p53 e H2AX positivos quando mais de 10% das células 

neoplásicas mostravam marcação nuclear e BRCA1 e RAD51	  positivos quando mais 

de 10% das células neoplásicas mostravam marcação citoplasmática (Fitzgibbons et 

al., 2000; Mangia et al., 2009; Mitra et al., 2009; Oka et al., 2010). Para TopoIIIβ nós 

utilizamos mais de 30% das células neoplásicas com marcação citoplasmática (Di 

Leo et al., 2001). 

 A expressão de HER-2 foi graduada de acordo com a proporção de marcação 

de membrana. O escore 0 foi aplicado quando não havia marcação ou menos de 

30% das membranas apresentavam marcação. O escore 1+ englobava marcação 

fraca ou parcial da membrana em mais de 30% das células. A expressão foi 

considerada 2+ quando havia marcação de fraca a moderada em mais de 30% das 
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células tumorais. O escore 3+ foi utilizado quando houve marcação forte e completa 

das membranas de mais de 30% das células. Carcinomas com escore 0 e 1+ foram 

considerados negativos e com escore 3+ foram considerados positivos. Casos com 

classificação 2+ foram submetidos à hibridização cromogênica in situ (CISH) para 

HER-2 e o centrômero do cromossomo 17.  

3.4 Hibridização cromogênica in situ (CISH) 
 Foram realizados cortes de 3 µm nos blocos de TMA utilizando-se o sistema 

Paraffin tape-transfer (Instrumedics, Saint Louis, USA). O kit ZytoDot 2C SPEC 

HER2/CEN 17 probe (Zytovision, Bremerhaven, Germany) foi utilizado para a 

detecção do gene de HER-2 e do cromossomo 17 (CEN 17). Os procedimentos 

foram realizados de acordo com as instruções do fabricante. Usando este kit, dois 

sinais verdes (HER-2) e dois vermelhos (CEN 17) eram esperados em um núcleo 

normal. HER-2 foi considerado amplificado quando a relação HER-2/CEN 17 era ≥2 

na média de 60 células (Wolff et al., 2007). Para fins estatísticos, apenas casos 

classificados como 2+ foram submetidos à hibridização, e aqueles com amplificação 

no CISH foram considerados positivos. 

3.5 Análise estatística 
 A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa PASW Statistics 

18.0 (Chicago, IL, USA). A relação entre a topoisomerase BMI-1, achados 

imunoistoquímicos e clinicopatológicos foi avaliada utilizando-se tabelas cruzadas e 

aplicando-se o teste de χ2 (três ou mais variáveis) ou teste exato de Fisher (duas 

variáveis) e todos os testes foram realizados em duplicata. O modelo de Kaplan-

Meier com o teste de log-rank foi utilizado para estimar e comparar a sobrevida 

específica da doença, a sobrevida livre de doença e a sobrevida livre de metástases. 

Para observar o valor prognóstico independente do BMI-1 foi realizado um Modelo 

de Riscos Proporcionais de Cox (Cox, 1972). Um valor de p <0.05 foi considerado 

significante.  
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4- RESULTADOS 
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4.1 Características dos pacientes e dos tumores  
 Dos mais de 400 casos coletados para este experimento, foram excluídos os 

casos que não possuíam material suficiente para as reações de imunoistoquímica ou 

que não apresentavam todas as informações clínicas necessárias (idade, status 

menopausal, tamanho do tumor, metástases em linfonodos regionais, recorrência, 

metástases à distância e morte) para o desenvolvimento do projeto. Desta maneira, 

a casuística final, incluída neste trabalho, foi de 239 casos. O estudo incluiu apenas 

casos de carcinoma ductal invasor de mama. 

 A idade das pacientes variou entre 28 e 91 anos, sendo a média de 55,8 

anos. Do total de 239 pacientes, 86 (35,98%) eram pré-menopausadas e 153 

(64,02%) eram pós-menopausadas. O tamanho do tumor variou de 0,5 a 18 cm 

(média de 4,7 cm). Os tumores foram classificados como grau 1 (85 [35,56%]), grau 

2 (118 [49,37%]) e grau 3 (36 [15,6%]). De acordo com o Clinical Staging System 

descrito em 2003 por Singletary et al. (2003), 32 pacientes (13,39%) foram 

classificados como estágio I, 57 (23,85%) como IIa, 50 (20,92%) como IIb, 24 

(10,04%) como IIIa , 62 foram classificados como IIIb (25,94%), e 14 como estágio 

IV (5,86%). Sete pacientes apresentavam tumores medindo menos de 2 cm, 100 

apresentavam tumores medindo entre 2 e 5 cm e 69 apresentavam tumores maiores 

que 5 cm. Metástases à distância ocorreram em 75 (31,38%) pacientes e 80 

(33,47%) morreram devido ao câncer de mama (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Relação entre dados clínico-patológicos e expressão imunoistoquímica de BMI-1 

Característica BMI-1 p-valor 

 0 1 2 3  

Idade (anos)     0.278 

<50 66 5 16 12  

>50 107 7 12 14  
      

Status menstrual     0.445 

Pré-menopausal 59 3 13 11  

Pós-menopausal 114 9 15 15  
      

Tamanho do tumor (cm)     0.714 

<2 51 2 11 6  

2-5 71 7 11 11  

>5 51 3 6 9  
      

Graduação histológica ( B & R)     0.369 

I 65 6 8 6  

II 80 5 18 15  

III 28 1 2 5  
      

Estadiamento clínico     0.435 

I 18 3 5 6  

IIa 41 4 5 7  

IIb 40 1 7 2  

IIIa 19 2 1 2  

IIIb 43 2 8 9  

IV 12 0 2 0  
      

Comprometimento de linfonodos     0.699 

Sim 94 8 15 12  

Não 79 4 13 14  
      

Metástase     0.589 

Sim 58 2 8 7  

Não 115 10 20 19  
      

Valores de p<0.05 foram considerados significantes 
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4.2 Resultados das análises de imunoistoquímica 
 Das 239 amostras estudadas, positividade para BMI-1 foi encontrada em 66 

(27.62%) casos (Figura 3). O índice de marcação quantitativo variou entre 0% e 

100% de células marcadas em seu núcleo. Os marcadores hormonais RE e RP 

apresentaram índices de positividade de 65,69% (157 casos) e 60,25% (144 casos), 

respectivamente. HER2 foi positivo em 48 casos (20,08%) (após análise CISH) e a 

positividade de Ki67 foi observada em 85 casos (35.56%). Dentre os genes 

reguladores da recombinação homóloga, encontramos positividade para BRCA-1 em 

146 casos (61,09%), RAD51 em 76 casos (31,80%), p53 em 154 casos (64,44%), 

H2AX em 145 casos (60,67%) e TopoIIIβ em 128 casos (53,56%) (Figura 4). 

Os tumores que apresentaram marcação imunoistoquímica positiva para o 

BMI-1, não mostraram relação com os parâmetros: idade (p=0.278), status 

menstrual (p=0.445), tamanho do tumor (p=0.714), graduação do tumor (Bloom & 

Richardson) (p=0.369), estágio clínico (p=0.435), status de acometimento linfonodal 

(p=0.699), metástase (p=0.589) ou morte (p=0.643) (Tabela 1). 

Os resultados imunoistoquímicos mostraram que a positividade de BMI-1 

associou-se a RE (p = 0,004), RP (p <0,001), Ki-67 (p <0,001), p53 (p = 0,003), 

BRCA-1 (p = 0,003), H2AX (p = 0,024) e TopoIIIβ (p <0,001), mas não teve uma 

correlação significativa com RAD51 (p = 0,417) ou HER2 (p = 0,225). 
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Figura 3 – Microfotografias de carcinoma ductal mamário com ausência (A) e presença (B) de 

imunoexpressão nuclear de BMI-1 (aumento de 400x). 
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Figura 4 – Microfotografias: 

A- Células neoplásicas positivas para RE (imunoistoquímica, marcação nuclear, 
aumento de 10X – scanner Aperio®) 

B- Células neoplásicas positivas para RP (imunoistoquímica, marcação nuclear, 
aumento de 10X – scanner Aperio®) 

C- Células neoplásicas positivas para p53 (imunoistoquímica, marcação nuclear, 
aumento de 20X – scanner Aperio®) 

D- Células neoplásicas positivas para Ki-67 (imunoistoquímica, marcação nuclear, 
aumento de 20X – scanner Aperio®) 

E- Células neoplásicas positivas para BRCA-1 (imunoistoquímica, marcação 

citoplasmática, aumento de 10X – scanner Aperio®) 

F- Células neoplásicas positivas para Topo IIIβ (imunoistoquímica, marcação de 
citoplasma, aumento de 10X – scanner Aperio®) 

G- Células neoplásicas positivas para H2AX (imunoistoquímica, marcação nuclear, 
aumento de aumento de 400X – microscopia óptica) 

H- Células neoplásicas positivas para RAD51 (imunoistoquímica, marcação de 
citoplasma, aumento de 200X – microscopia óptica) 
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Tabela 2 – Relação entre marcadores imunoistoquímicos e expressão de BMI-1 

Marcador BMI-1 P-valor 
 0 1 2 3  
RE     0.004ª 
Pos 102 9 23 23  
Neg 71 3 5 3  
      

RP     <0.001a 
Pos 89 10 21 24  
Neg 84 2 7 2  
      

Ki67     <0.001a 
Pos 49 6 10 20  
Neg 124 6 18 6  
      

p53     <0.003a 
Pos 102 8 19 25  
Neg 71 4 9 1  
      

HER-2     0.225 
Pos 144 9 19 19  
Neg 29 3 9 7  
      

BRCA1     0.003a 
Pos 94 8 21 23  
Neg 79 7 4 3   
      

H2AX     0.024a 
Pos 99 7 16 23  
Neg 74 5 12 3   
      

TopoIIIβ     <0.001a 
Pos 80 10 16 22  
Neg 93 2 12 4   
      

RAD51     0.417 
Pos 52 3 9 12  
Neg 121 9 19 14   

* Valores de p<0.05 foram considerados significantes 
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4.3 Relação entre a expressão de BMI-1 e sobrevida 
O período de seguimento das pacientes incluídas no estudo variou de 1 a 164 

meses (média de 67.3 meses). Utilizando-se a análise de sobrevida de Kaplan-Meier 

com o teste de log-rank, não encontramos diferenças estatisticamente significantes 

para sobrevida livre de doença no grupo positivo para BMI-1 (p=0.51), sobrevida 

livre de metástases (p=0.583), e sobrevida específica do câncer de mama (p=0.642) 

(Figuras 5, 6 e 7).  

 

 

 

Figura 5 – Curva de sobrevida de Kaplan Meyer, analisada pelo modelo log rank de Mantel-

Cox, como o tempo decorrido entre o diagnóstico e o aparecimento de recorrências ou 

metástases em função do índice de pacientes com câncer de mama.  

 

P	  =	  0.51	  

SLD	  
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Figura 6 – Curva de sobrevida de Kaplan Meyer, analisada pelo modelo log rank de Mantel-

Cox, com tempo até aparecimento de metástases a distância em função do índice de 

pacientes com câncer de mama. 

  

Figura 7 – Curva de sobrevida de Kaplan Meyer, analisada pelo modelo log rank de Mantel-Cox, com 

tempo entre diagnóstico até data do óbito em função do índice de pacientes com câncer de mama. 

P=0.642	  

P=0.583	  

SLM	  

SECM	  
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Na análise multivariada, a expressão imunoistoquímica do BMI-1 não foi capaz de 

predizer a sobrevida de maneira significativa neste grupo de pacientes (Tabela 3 – 

área selecionada da tabela completa da análise multivariada).  

Tabela 3. Análise multivariada da expressão imunoistoquímica do marcador BMI-1 em 
carcinomas ductais mamários (área selecionada da tabela completa da análise 
multivariada). 

Variável HR 
IC 95% para HR 

Significância 
Menor Maior 

BMI-1 (1) 0.717 0.283 1.817 0.483 

BMI-1 (2) 0.629 0.114 3.462 0.549 

BMI-1 (3) 0.858 0.278 2.651 0.791 

 

 

Tabela 4 – Relação entre dados clínico-patológicos relacionados à sobrevida e expressão 

imunoistoquímica de BMI-1 

Característica BMI-1 p-valor 

 0 1 2 3  

Recorrência     1.000 

Sim 22 1 5 3  

Não 151 11 23 23  

      

Morte     0.643 

Sim 60 2 9 9  

Não 113 10 19 17  
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Muito esforço tem sido empreendido na tentativa de compreender a maneira 

com que o câncer se desenvolve nos seres humanos. Desta maneira, nosso grupo 

optou por estudar a importância do BMI-1 na recombinação homóloga do DNA, visto 

que falhas na RH têm sido reportadas como potencialmente tumorigênicas. No 

presente estudo encontramos uma forte associação entre BMI-1 e proteínas 

reguladoras da recombinação homóloga do DNA.  Verificamos ainda a associação 

entre o BMI-1 e características clinico-patológicas, além de sua associação a fatores 

prognósticos clássicos dos carcinomas ductais mamários. Em nosso estudo o BMI-1 

relacionou-se ao RE (p=0.004) e RP (p<0.001), variáveis conhecidas por estarem 

associadas com a evolução do paciente, porém não se relacionou com HER-2, 

idade, status menopausal, tamanho do tumor, comprometimento de linfonodos 

regionais, recorrência, metástases à distância e morte. Nossos resultados estão de 

acordo com o estudo de Joensuu et al. (2011), em que o BMI-1 mostrou-se 

significativamente relacionado ao status de RE, mas não com os outros parâmetros 

clínicos analisados no estudo. Um outro estudo desenvolvido por Kim et al. (2004) 

demonstrou uma forte associação entre a positividade do RE e do BMI-1. O estudo 

demonstrou ainda associação entre a expressão de BMI-1 e acometimento de 

linfonodos, mas não encontrou relação com expressão de receptor de progesterona, 

status de HER-2 ou outras características clínicas (Kim et al., 2004). Por outro lado, 

Yang et al. (2010) encontraram que a forte expressão de BMI-1 está relacionada a 

um pior curso clínico em pacientes com carcinoma de ovário (Yang et al., 2010). 

Estudos recentes relatam possíveis funções do BMI-1 nos processos de 

resposta ao dano ao DNA (Liu et al., 2009; Facchino et al., 2010; Ginjala et al., 

2011). Liu et al. (2009) demonstraram que o BMI-1 regula a produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) pela mitocôndria e, neste estudo, a perda do BMI-1  

levou ao aumento de dano ao DNA mediado pelo aumento de EROs, induzindo a 

ativação dos checkpoints no ciclo celular (Liu et al., 2009). Em células de 

glioblastoma, a perda de BMI-1 prejudica de maneira severa a resposta celular às 

quebras de fita-dupla de DNA, desta maneira, estas células apresentam uma maior 

sensibilidade à radiação proveniente de tratamento à base de radioterapia. Por outro 

lado, a superexpressão do BMI-1 mostrou aumentar a capacidade celular de 

resposta à quebra de dupla-fita de DNA, tornando a célula do tumor mais resistente 
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à radiação, indicando que as células tumorais positivas para o BMI-1 são mais 

resistentes ao tratamento radioterápico (Facchino et al., 2010).  

Em nosso trabalho não encontramos relação estatisticamente significativa 

entre a expressão imunoistoquímica do BMI-1 e sobrevida livre da doença (SLD), 

sobrevida livre de metástases (SLM) e sobrevida específica do câncer de mama 

(SECM). No entanto, em seu trabalho, Du et al. (2010) demonstraram através de 

imunoistoquímica e RT-PCR, que o BMI-1 foi capaz de predizer uma pior sobrevida 

em pacientes com carcinoma de cólon, indicando inclusive que o BMI-1 possa vir a 

ser um bom marcador de prognóstico nos pacientes com este tipo de tumor. O 

mesmo foi relatado no trabalho de Song et al. (2010), que descreveu através de 

imunoistoquímica e cultura celular que o BMI-1  está diretamente relacionado ao 

aumento da proliferação celular e pior prognóstico em pacientes com 

adenocarcinoma ductal de pâncreas, podendo atuar como um preditor de pior 

sobrevida nos pacientes com este tipo de tumor. Já com relação aos tumores 

mamários, Pietersen et al. (2009) demonstraram que o BMI-1 está diretamente 

relacionado a um bom prognóstico. O mesmo se deu no trabalho de Choi et al. 

(2009), que encontrou relação entre uma melhor sobrevida e positividade para o 

BMI-1 em tumores mamários. Já Silva et al. (2007),  demonstraram que o BMI-1 está 

relacionado a um pior prognóstico em pacientes com câncer de mama primário.  

 Ginjala et al. (2011) demonstraram que o BMI-1 é recrutado para sítios de 

dano ao DNA de modo a tornar mais eficiente a recombinação homóloga. Em seu 

trabalho, eles demonstraram que a manutenção do BMI-1 nos sítios de dano é 

dependente da fosforilação da histona H2AX (Ginjala et al., 2011). Em nosso estudo, 

nós demonstramos que a expressão imunoistoquímica de BMI-1 está diretamente 

associada à expressão de H2AX, corroborando os achados de Ginjala et al., que 

mostram que BMI-1 está intimamente relacionado à maquinaria de reparo da quebra 

de fitas duplas de DNA. Nossos resultados mostraram ainda haver relação direta 

entre a positividade do BMI-1 e da proteína BRCA-1. O gene BRCA1, a despeito de 

seu papel na síndrome do câncer de mama e ovário hereditário (em inglês HBOCS), 

também possui um importante papel na regulação da recombinação homóloga como 

mecanismo de reparo de quebras na fita de DNA.  O padrão de marcação 

imunoistoquímica do BRCA1 é diferente nos carcinomas mamários em relação ao 

tecido mamário normal. Enquanto a marcação no epitélio normal é exclusivamente 
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nuclear, a nos carcinomas pode ser exclusivamente nuclear, predominantemente 

nuclear, predominantemente citoplasmática ou exclusivamente citoplasmática. Na 

célula normal a proteína codificada pelo BRCA1 é sintetizada no citoplasma e 

transportada até o núcleo, onde desempenha seu papel regulador do ciclo celular. 

Acredita-se que no carcinoma ocorra um defeito nesse transporte, justificando sua 

expressão citoplasmática (RIBEIRO-SILVA, 2005).  Uma vez que o BRCA-1 não é 

capaz de ser transportado até o núcleo, suas funções se tornam comprometidas, 

dificultando o desempenho da recombinação homóloga nos tumores. 

Nosso trabalho demonstrou haver relação direta entre a expressão de p53 e 

BMI-1 nos tumores mamários estudados, porém, na técnica de imunoistoquímica, a 

presença de marcação para p53 indica uma forma truncada ou mutada da proteína, 

visto que em condições normais ela é rapidamente degrada por MDM2 após cumprir 

sua função. Nossos resultados demonstram que tumores com baixa expressão de 

BMI-1 apresentam negatividade imunoistoquímica para p53, isto é, a forma ativa de 

p53. Por outro lado, carcinomas com positividade para BMI-1 apresentaram 

positividade para p53, indicando que estes tumores apresentam também formas 

truncadas ou mutadas de p53, o que poderia se refletir em defeitos durante o reparo 

do dano ao DNA.  

  Os resultados que relacionam a positividade do BMI-1 ao BRCA1 mutante e 

à p53 inativa, associado ao resultado do γ-H2AX, indicam que quando o BMI-1 está 

superexpresso, γ-H2AX também se apresenta altamente expresso, provavelmente 

devido à ausência de função de BRCA1 e p53, que são conhecidamente 

necessários para uma recombinação homóloga eficiente, permitindo relacionar o 

BMI-1 ao reparo ineficiente do dano à dupla-fita de DNA através da recombinação 

homóloga. Adicionalmente, a presença de γ-H2AX, p53 inativa e BRCA-1 mutante 

poderia prover informações a respeito do dano ao DNA não solucionado em 

carcinomas mamários, permitindo novas considerações a respeito da maquinaria de 

resposta ao dano ao DNA em carcinomas ductais mamários positivos para o BMI-1 

 Na tentativa de manter a instabilidade cromossômica, as células possuem a 

capacidade de reconhecer o dano infringido ao DNA, sinalizá-lo para as proteínas de 

reparo, induzir a ativação de checkpoints para impedir a célula de continuar o ciclo 

celular, além de iniciar o processo de reparação ou induzir a apoptose. As células 



46	  
	  

que superexpressam o BMI-1 são conhecidas pela sua incapacidade de iniciar o 

processo de apoptose e, associadas aos nossos achados em relação ao BRCA-1 

mutado e a p53 inativa, estas células poderiam estar mais susceptíveis a mutações 

adicionais, o que poderia aumentar a agressividade do tumor. Nós também 

demonstramos haver relação entre a positividade do BMI-1 e a positividade do 

marcador de proliferação celular Ki-67. O Ki-67 tem sido o marcador de proliferação 

mais bem estudado em tumores mamários, e estudos indicam que sua expressão 

está associada a um maior índice de recorrência e a uma pior sobrevida em 

pacientes com câncer de mama, embora não tenha sido observado um valor 

prognóstico independente (TRIHIA et al., 2003; de AZAMBUJA et al., 2007).  O 

tecido mamário sem alteração neoplásica apresenta baixa expressão de Ki67, ao 

contrário do tecido neoplásico de alguns subtipos mais agressivos de tumores 

mamários (YERUSHALMI et al., 2010). Desta maneira, podemos inferir que as 

células BMI-1 positivas estão em ampla proliferação e, sendo a proliferação um fator 

responsável por tornar a célula mais susceptível a mutações adicionais, a célula em 

ampla proliferação também apresenta maior chance de apresentar um perfil mais 

agressivo. E, embora nossos resultados com relação à sobrevida e metástase não 

tenham sido estatisticamente significantes, os achados imunoistoquímicos 

corroboram os resultados de Guo et al (2011). Guo et al. aplicaram células 

cultivadas BMI-1-/- em animais nude, e observaram que quando o BMI-1 é suprimido, 

há uma redução na progressão tumoral e no surgimento de metástase espontânea 

em pulmão. Eles observaram ainda que o BMI-1 está relacionado à invasão celular e 

que sua elevada expressão está diretamente associada à estágios avançados do 

câncer de mama. 

 Até onde sabemos, este é o primeiro trabalho a estudar a relação entre BMI-1 

e a proteína RAD51, uma proteína fundamental para o correto funcionamento da 

maquinaria da recombinação homóloga. Nossos resultados mostraram não haver 

relação estatística significativa entre a expressão destas proteínas, o que pode 

indicar que a proteína RAD51 não foi corretamente retida no local do dano, visto que 

a presença de BRCA1 ativo é essencial para a retenção do RAD51 nos sítios de 

dano à dupla-fita de DNA (Ohta, 2011) e, na reação de imunoistoquímica, o BRCA-1 

que sofre reação encontra-se mutado, conforme descrito anteriormente. 
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 Apesar de Mohanty e colaboradores (2008) demonstrarem que culturas 

celulares de fibroblastos embrionários murínicos (MEF - do inglês murine embryonic 

fibroblasts) deficientes em topoisomerase IIIβ (topoIIIβ-/-) apresentam redução na 

eficiência do checkpoint da transição G1/S, nossos achados em tecido humano 

conservado em parafina indicaram uma associação entre o BMI-1, que leva à perda 

do checkpoint da transição G1/S devido à sua capacidade de inativar o locus INK4a, 

e a positividade da topoisomerase IIIβ. Estes achados, aliados à presença de p53 

inativa, nos levam a crer que as células poderiam progredir através do ciclo celular 

sem sofrer nenhuma parada/checkpoint na transição G1/S, levando a um risco 

aumentado de danos, o que requereria a presença da TopoIIIβ para tentar resolver o 

dano antes que o ciclo celular continuasse. A positividade de γH2AX poderia indicar 

a presença de uma TopoIIIβ ineficaz, tornando necessária a recombinação 

homóloga em carcinomas ductais invasores da mama.  

 Desta maneira, os achados do nosso trabalho indicam que o BMI-1 possui um 

importante papel na recombinação homóloga de pacientes com carcinoma ductal 

mamário. No entanto, mais estudos são necessários para compreender os 

mecanismos envolvidos nesta interação e, apesar de nosso estudo não ter 

demonstrado haver relação com entre o BMI-1 e a sobrevida das pacientes, muitos 

estudos sugerem existir tal relação, porém os trabalhos publicados ainda não 

chegaram a um consenso sobre o papel do BMI-1 na sobrevida. Desta maneira, 

mais estudos acerca da importância do BMI-1 em predizer a sobrevida dos 

pacientes também são necessários a fim de definir seu papel como possível fator 

prognóstico em tumores mamários. 

.  
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6- CONCLUSÕES 
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Com os resultados do presente trabalho podemos concluir que: 

 

1. BMI-1 encontra-se positivo em 66 (27,6%) dos 239 casos de carcinomas 

mamários estudados; 

2. Existe forte relação entre a expressão do BMI-1 e os genes reguladores da 

recombinação homóloga BRCA1, H2AX, Top3β e p53; 

3. Existe relação entre a expressão imunoistoquímica do BMI-1 com o marcador 

de proliferação celular Ki-67 e com os receptores hormonais (estrógeno e 

progesterona). 

4. Em carcinomas mamários, a expressão imunoistoquímica do BMI-1 não 

apresentou relação com os parâmetros clinicopatológicos estudados. 

5. Não houve diferença estatística quando correlacionamos a expressão de BMI-

1 com sobrevida livre da doença, sobrevida livre de metástases e sobrevida 

específica do câncer de mama. 
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