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Resumo 

Pontes JR, J. Estudo de moléculas de adesão no tumor primário e em metástases 

ósseas e linfonodais de pacientes com câncer de próstata. 2009.106p.Tese 

(Doutorado) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

Objetivo: As moléculas de adesão celular (MAC) são essenciais para a manutenção 

do fenótipo epitelial. Alguns estudos têm relatado associação entre as alterações de 

sua expressão e a carcinogênese, mas o seu papel no câncer de próstata não é 

claro. Nosso objetivo foi estudar o perfil de expressão de E-caderina, cateninas e 

integrinas em espécimes cirúrgicos de câncer de próstata e associar as suas 

expressões com a evolução do tumor. Avaliamos também o perfil de expressão em 

metástases ósseas e linfonodais, a fim de compreender a influência destes 

marcadores na progressão do câncer de próstata. 

Materiais e Métodos: Foram selecionados 111 pacientes com câncer de próstata 

localizado tratados com prostatectomia radical pelo mesmo cirurgião. Sessenta 

pacientes não apresentaram recidiva tumoral após acompanhamento médio de 123 

meses. A expressão das MAC foi avaliada por imuno-histoquímica (IH) em 

microarranjo tecidual (TMA), contendo duas amostras de cada tumor. Empregamos 

análise semiquantitativa para avaliação da expressão e determinamos a associação 

entre a expressão de cada MAC com a recorrência do tumor após a cirurgia. 

Avaliamos também a expressão das MAC por IH em TMA contendo espécimes de 

28 metástases ósseas e em outro TMA contendo 19 metástases linfonodais com 

seus 19 tumores primários correspondentes. 
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Resultados: Nos tumores primários a análise multivariada mostrou que a expressão 

das integrinas α3 e α3β1 relaciona-se com recidiva da doença. Quando a expressão 

de α3 foi forte e a expressão de α3β1 foi positiva, as chances de recorrência foram 

de 3,0 e 2,5 vezes maior. Apenas 19% e 28% dos pacientes estavam livres de 

recidiva após seguimento médio de 123 meses, quando os tumores apresentavam 

forte imunoexpressão de α3 ou positiva para α3β1 respectivamente. Outras 

integrinas apresentaram expressão reduzida, exceto α6 que foi expressa pela 

maioria dos tumores primário e metástases. A E-Caderina e as cateninas não 

mostraram associação com o prognóstico no tumor de próstata localizado. No sítio 

metastático, houve perda global de expressão das MAC. Encontramos ganho de 

expressão com a progressão do câncer de próstata somente para a integrina α3 que 

mostrou forte expressão em metade das metástases ósseas e linfonodais. 

Encontramos forte expressão de β e γ-catenina foi em 94% dos linfonodos e 45% 

das metástases ósseas.  

Conclusões: Nossos experimentos demonstram que a expressão das integrinas α3 

e α3β1 está independentemente associada à recidiva de câncer de próstata após 

prostatectomia radical, e que a perda das moléculas de adesão celular pode ser 

considerada uma característica da progressão desta neoplasia. 

 

Descritores: moléculas de adesão celular, câncer de próstata, integrinas, caderinas, 

cateninas 
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Abstract 

Pontes JR, J. Adhesion molecules in localized prostate cancer and in bone and 

lymph node metastases. 2009.106p.Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

Purpose: Cell adhesion molecules (CAM) are essential for the maintenance of 

epithelial phenotype. Some studies have reported correlations between abnormalities 

in their expression and carcinogenesis, but their role in prostate cancer is unclear. 

Our aim was to study the expression profile of E-cadherin, catenins and integrins in 

surgical specimens of prostate cancer and associate their expression with outcome. 

We also assessed these expressions in bone and lymph node metastases in order to 

understand their influence in the progression of prostate cancer. 

Materials and Methods: We selected 111 patients with localized prostate cancer 

who underwent radical prostatectomy performed by the same surgeon. Sixty patients 

had no tumor recurrence after a median follow-up of 123 months. The CAM 

expression was evaluated by immunohistochemistry in a tissue microarray (TMA) 

containing two samples of each tumor. A semiquantitative analysis was employed 

and we measured the association between the expression of CAM and tumor 

recurrence. We also evaluated CAM expression by immunohistochemistry in a TMA 

containing 28 bone metastases and in other TMA containing 19 lymph node 

metastases with their corresponding 19 primary tumors. 

Results: In primary tumors, multivariate analysis showed that expression of α3 and 

α3β1 integrins was related to worse outcome. When α3 expression was strong and 

α3β1 expression was positive, the odds of recurrence were 3.0 and 2.5 fold higher. 
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Only 19% and 28% of patients were recurrence-free in a mean follow up period of 

123 months, when tumors showed strong α3 or positive α3β1 immuno-expression 

respectively. Other integrins have shown reduced expression, except α6, which was 

expressed in most primary and metastatic cases. E-cadherin and catenins 

expressions were not associated with primary tumor outcome. At the metastatic 

setting, there was a global loss of CAM expression. We observed reliable gain of 

expression with prostate cancer progression only for integrin α3 that showed strong 

expression in half of bone and lymph node metastases. Interestingly, strong 

expression of β and γ-catenin was observed in 94% of lymph node and 45% of bone 

metastases.  

Conclusions: We have demonstrated that the expression of integrins α3 and α3β1 

was independently associated with recurrence after radical prostatectomy. In 

addition, we have shown that the loss of cell adhesion molecules can be considered 

a characteristic of prostate cancer progression.  

 

Descriptors: cell adhesion molecules, prostate cancer, integrins, cadherins, catenins  
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1. Introdução 

 

1.1 Câncer de Próstata (CaP) 

 

O CaP é a neoplasia não cutânea mais freqüente na população masculina 

brasileira. Para 2010, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou 52.350 novos 

casos da doença, correspondendo estes valores a um risco estimado de 54 casos 

novos a cada 100 mil homens sendo a segunda causa de óbito por câncer em 

homens perdendo apenas para o câncer de pulmão em número de óbitos 

(www.inca.gov.br). A incidência do CaP é maior nos países ocidentais que nos 

asiáticos provavelmente devido a condições genéticas e ambientais, 

principalmente alimentares, distintas entre os indivíduos (Parkin et al.,2001). A 

idade, o estilo de vida e a hereditariedade são os principais fatores de risco para 

esta neoplasia. Estudos mostram que a existência do tumor em indivíduos com 

menos de 40 anos é exceção; ocorrendo aumento de incidência após os 50 anos 

de idade (Giovannucci et al., 2007). O consumo energético elevado e a maior 

ingestão de carne vermelha e gordura animal tem sido também relacionado à 

maior chance de desenvolvimento do CaP.  

A presença de antecedente familiar é fator de risco para o CaP; pai ou 

irmão com tumor aumenta o risco individual em 3 a 10 vezes, quando comparado 

à população geral (Crawford et al., 2003). No entanto, apenas cerca de 10-15% 

dos tumores de próstata diagnosticados são hereditários, os quais se  

caracterizam por diagnóstico em idade mais precoce quando comparados aos 

tumores esporádicos (Roehl et al., 2006). 
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Com o advento do antígeno específico prostático (PSA) e dos programas de 

rastreamento para diagnóstico precoce, houve uma mudança no estádio em que 

estes tumores eram diagnosticados, sendo atualmente mais frequentes os casos 

de tumor órgão confinado, passíveis de cura com o tratamento cirúrgico ou 

radioterápico, em contraposição à preponderância, no passado, de tumores 

localmente avançados. 

Apesar da evolução dos métodos diagnósticos e, consequentemente, do 

aumento da detecção precoce, ainda resta para o urologista o desafio da definição 

exata do comportamento biológico do CaP, que é amplamente variável. 

O comportamento heterogêneo do CaP é exemplificado pela história natural 

incerta, enquanto alguns têm evolução indolente e não necessitam de tratamento, 

outros apresentam doença agressiva, com progressão independente da forma de 

tratamento adotado. Infelizmente, na atualidade não existem testes que permitam 

distinção entre esses dois tipos diferentes de tumor. 

As opções terapêuticas para o CaP localizado são a prostatectomia radical 

e a radioterapia, que na maioria dos casos curam o tumor órgão confinado. 

Entretanto, mesmo nesses casos localizados a recidiva da doença ocorre em 

cerca de 30 a 54% dos casos em 10 anos de seguimento (Potters et al.,2004, 

D’Amico et al., 1998). A recorrência tumoral pode decorrer de excisão local 

incompleta, do sub-estádio clínico, do crescimento de micrometástases pré-

existentes ou mesmo da maior agressividade tumoral.  

Assim sendo, qualquer parâmetro que possa refletir o potencial de 

malignidade é de decisiva importância no tratamento individualizado do CaP. A 
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identificação prévia dos pacientes com alto risco de recidiva possibilitaria o 

emprego precoce de tratamento adjuvante e com isso talvez melhorasse as taxas 

de cura do tumor, por isto a previsão acurada da probabilidade individual de 

recidiva e de sobrevida têm sido um dos maiores objetivos da pesquisa atual em 

CaP.  

Parâmetros como estádio clínico e patológico, o escore de Gleason e os 

níveis séricos de PSA são, convencionalmente, utilizados como marcadores de 

prognóstico em pacientes com CaP (Partin et al., 1997, Partin et al., 2001). Apesar 

de valiosos, estes parâmetros são imperfeitos, especialmente em tumores de grau 

intermediário, onde estes fatores isoladamente têm menor poder preditivo. 

O PSA é uma protease produzida no ácino prostático cuja função é a 

liquefação do sêmen, atuando assim no processo de fecundação. O CaP cursa 

com níveis elevados de PSA, e estes níveis correlacionam-se com maior estádio 

tumoral, escore de Gleason e pior prognóstico. Maior probabilidade de cura com a 

prostatectomia radical é observada em pacientes com níveis baixos de PSA, 

porém, o emprego isolado do PSA pré-operatório para estádio e, 

consequentemente, para definição da estratégia terapêutica, ainda é controverso, 

visto não ser um marcador específico do CaP. Outras patologias prostáticas como 

prostatite e hiperplasia benigna também podem causar elevação do PSA. 

O estádio clínico é fator de prognóstico no CaP, porém a predição pré-

operatória do estádio é limitada, pois os exames de imagem como ultrassom, 

tomografia computadorizada e ressonância magnética, comumente subestimam a 

extensão extracapsular do tumor (Moul et al., 2002), não sendo possível prever 
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com acurácia o estádio com o emprego dos métodos de imagem atualmente 

disponíveis. Quando consideramos o estádio anátomo patológico, observamos 

que este é forte preditor de progressão após cirurgia, sendo que 90% dos 

pacientes com doença órgão confinada (pT2) estão livres de recidiva bioquímica 

em um período de cinco anos(Scardino et al., 2002). 

O grau de diferenciação histológica tumoral é estabelecido pela 

determinação do escore de Gleason que tem habilidade preditiva de agressividade 

da neoplasia. Resultados recentes de meta análise mostram que, a cada ano, 

13% dos tumores de alto grau desenvolvem metástase óssea após tratamento 

local, enquanto somente 2% dos de baixo grau o fazem (Stamey et al., 1999). 

A classificação de Gleason considera a arquitetura glandular do tumor e a 

sua relação com o estroma prostático caracterizando cinco padrões distintos, que 

variam do bem diferenciado 1 ao indiferenciado 5.  

O escore de Gleason é dado pela soma dos dois padrões tumorais mais 

representativos da neoplasia. Os tumores com escore de Gleason entre 2 e 6 são 

considerados bem diferenciados e têm comportamento menos agressivo quando 

comparado aos tumores com escore de 7 a 10 que são considerados menos 

diferenciados (Gleason et al., 1992). 

Entretanto, o emprego isolado do escore de Gleason para a tomada de 

decisão é insuficiente devido à subjetividade da avaliação do Gleason pelo 

patologista, aos inerentes erros de amostragem da biópsia pré-operatória e ao 

grande número de tumores de grau intermediário, o que, em conjunto, diminuem o 

poder preditivo isolado do escore de Gleason (Partin et al., 2001).  
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O volume tumoral é outro fator de prognóstico estabelecido no CaP, porém 

foi demonstrado que tumores com escore de Gleason maior do que 7, 

independente do volume, apresentam maior chance de progressão metastática, 

refletindo a incapacidade do volume tumoral na determinação prognóstica (Leite et 

al., 2005). Além disto, o emprego disseminado do PSA na prática clínica resultou 

em redução do volume tumoral médio dos tumores hoje em dia, reduzindo o poder 

desta variável quando comparado aos outros fatores de prognóstico. 

É aceito que o valor prognóstico de qualquer critério isolado na previsão da 

progressão tumoral do CaP é limitado e, por isto, acredita-se que a análise 

combinada de variáveis clássicas pode significantemente melhorar a acurácia da 

avaliação prognóstica. Tabelas de probabilidade e nomogramas, baseados nos 

parâmetros clássicos como estádio, escore de Gleason e PSA foram construídos, 

e observou-se, com isto, melhora na predição do resultado após cirurgia ou 

radioterapia (Partin et al., 1997, Stephenson et al., 2006). 

Ainda assim, a maior parte dos tumores localiza-se na zona intermediária 

(Gleason entre 5 e 7 e PSA menor que 20) de história natural imprevisível, onde a 

definição prognóstica é limitada mesmo com o uso de tabelas e nomogramas. 

Pelas deficiências expostas, torna-se claro a necessidade de identificação 

de características morfológicas ou biológicas que identifiquem o potencial de 

progressão do CaP e que possibilitem a seleção individualizada do tratamento.  

A pesquisa continua no sentido de estabelecer novos fatores prognósticos, 

e o enfoque principal tem sido dado ao estudo dos marcadores moleculares 

(Jonathan et al., 2007). O marcador de prognóstico ideal seria aquele com padrão 
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de expressão único nos tumores recorrentes ou metastáticos e que permitiria de 

antemão a identificação dos pacientes com pior prognóstico. Porém, até o 

momento, apesar da vasta pesquisa realizada, nenhum marcador mostrou se 

capaz de predizer adequadamente o comportamento biológico do adenocarcinoma 

de próstata (Lee et al., 1988, Mehta et al., 2001, Moul et al., 1996). 

 

1.2 Moléculas de Adesão 

 

A interação entre o epitélio e a matriz extracelular (MEC) é de fundamental 

importância no desenvolvimento normal da próstata, e influencia o crescimento, 

sobrevida e diferenciação da célula epitelial prostática. As moléculas de adesão 

celular (MAC) participam desta interação e são responsáveis pela manutenção do 

fenótipo epitelial normal. 

Supõe-se que alterações da adesão celular também têm papel importante 

no processo de oncogênese. Muitos aspectos da carcinogênese, como a invasão 

e disseminação à distância, que são assinaturas da malignidade, envolvem 

mudanças na adesão entre as células e na interação destas com a MEC, e esta 

tem sido uma das áreas mais estudadas em oncologia (Albelda et al., 1993).  

O processo de oncogênese é caracterizado por uma sequência de eventos; 

na primeira fase, a neoangiogênese deve ser induzida pela célula neoplásica no 

sítio primário para que a nutrição do tumor seja garantida. A seguir, essas células 

devem degradar e remodelar a membrana basal, desconectar-se do tumor 
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primário, alcançar os vasos sanguíneos, sobreviver na circulação e por fim aderir 

ao sítio a distância.  

 Alterações na adesão e na motilidade da célula tumoral são necessárias 

para que ocorra o conjunto de eventos da carcinogênese, a perda de adesão 

seguida pela aquisição de receptores com propriedades migratórias e invasivas 

são mecanismos comuns no desenvolvimento do câncer.  Essencialmente, células 

com maior adesividade têm menor potencial metastático, enquanto que uma 

menor adesão torna possível a disseminação das células neoplásicas. A maior 

motilidade e menor adesão são acompanhadas por mudanças na expressão das 

MAC, especialmente das integrinas e do complexo caderina-cateninas (Stewart et 

al., 2004).  

De fato, as integrinas têm sido implicadas como um dos principais 

participantes destes eventos por mediar, além da adesão intercelular, a interação 

célula-matriz extracelular. Atualmente são conhecidas cerca de 50 moléculas de 

adesão que estão divididas em quatro famílias: integrinas, caderinas, selectinas e 

Imunoglobulinas.  

 

1.2.1 Integrinas 

 

A expressão das MAC é um processo dinâmico, onde as alterações da 

adesão e motilidade celular são acompanhadas por mudanças de expressão de 

receptores de adesão, em especial ao da família das integrinas.          
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As integrinas são glicoproteínas transmembrana que atuam como 

receptores que regulam as interações célula-célula e célula-matriz, funcionando 

como sensores do ambiente. Elas são formadas por heterodímeros compostos por 

uma subunidade α e uma β (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Representação das moléculas de adesão celular e das proteínas da 

MEC 
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Atualmente 18 subunidades α e 8 β foram identificadas e diferentes 

combinações destas subunidades ditam a especificidade da interação da integrina 

com as proteínas da matriz extra celular (MEC) (figura 2).  

 

Figura 2. Possíveis combinações das subunidades α e β e suas respectivas 

proteínas da matriz 

 

Cada subunidade tem um grande domínio extracelular, uma região 

transmembrana e uma porção intracelular, o que qualifica as integrinas como 

conectoras do compartimento intracelular com o ambiente extracelular. As 
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mudanças de expressão resultam em alterações na adesão e motilidade celular, 

porém os mecanismos que levam a essas alterações ainda são desconhecidos. 

As integrinas possuem várias funções na homeostase celular, atuam como 

moléculas de adesão ao promover a ligação entre células adjacentes e destas 

com as proteínas da MEC. Sua importância na adesão celular pode ser 

exemplificada pela participação da integrina α6β4 no hemidesmossomo, uma 

estrutura que bloqueia a migração celular por promover a adesão firme entre as 

células.  

Como receptores, as integrinas medeiam a ancoragem e a migração das 

células através de reconhecimento de diferentes moléculas da MEC (Holly et al., 

2000). Além disso, sinais intracelulares gerados pelas integrinas influenciam a 

expressão gênica e, portanto, regulam o crescimento, a proliferação e 

sobrevivência celular (Slack-Davis et al., 2004, Aplin et al., 1998).  

No tecido normal, as células epiteliais da glândula prostática apresentam 

expressão forte e homogênea de várias integrinas, incluindo α2 a α6, αv, β1 e β4. 

A habilidade da célula tumoral prostática em crescer e invadir depende de 

interações com outras células e com a MEC, e estas interações são parcialmente 

mediadas pelas integrinas, cuja ação influencia a adesão, motilidade, sinalização e 

expressão gênica da célula neoplásica (Plantelfaber et al., 1989). Para que ocorra 

a migração e invasão é necessário o desligamento da adesão, mediada pela 

integrina, com a matriz, sendo observado que as células neoplásicas 

frequentemente apresentam alterações na expressão destas MAC. De fato, 

alterações na expressão de algumas integrinas têm sido implicadas em muitos 
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aspectos da tumorigênese no CaP (Slack-davis et al., 2004), fazendo delas 

potenciais marcadores de prognóstico neste tumor. 

Estudo em linhagens celulares de tumores de próstata sugeriu, por 

exemplo, que  αvβ3 está associada a maior potencial metastático (Witkowski et al, 

1993). Acredita-se que integrina αvβ3 direciona a metástase para o osso por 

mediar  a adesão da célula tumoral à vitronectina e osteopontina, duas proteínas 

predominantes do microambiente da matriz óssea. 

As células da linhagem PC3 aderem fortemente ao colágeno tipo I, um dos 

maiores componentes da matriz óssea, na presença de TGF- β, um fator de 

crescimento presente em altos níveis na matriz. Essa interação é mediada pelas 

integrinas α2β1 e α3β1, sugerindo talvez que essas combinações, junto com αvβ3, 

também favoreçam o direcionamento preferencial da metástase para o osso 

(Kostenuik et al., 1997). 

Apesar da existência de investigações prévias sobre a expressão de 

integrinas no CaP (Cress et al., 1995, Knox et al., 1994,Goel et al., 2008), até o 

presente momento não existem estudos focados no estabelecimento de uma 

associação entre a expressão das integrinas e o prognóstico do CaP localizado.  

Além disto, a maior parte das observações sobre a expressão das 

integrinas no CaP avançado provém na sua maioria de estudos in vitro, 

provavelmente devido a pouca disponibilidade de tumores metastáticos.  Portanto, 

são necessários estudos in vivo para confirmar ou não os resultados in vitro 

previamente descritos, e para que o padrão de expressão das integrinas em 

metástases de CaP seja estabelecido. 
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1.2.2 E-Caderina 

 

A E-caderina é uma glicoproteína transmembrana dependente de cálcio 

com papel importante na adesão intercelular. Sua terminação intracelular é 

ancorada ao citoesqueleto pelo complexo α, β, e γ catenina, enquanto sua porção 

extracelular se conecta com a E-caderina da célula adjacente. Sua presença é de 

vital importância para a manutenção da adesão celular e do fenótipo epitelial 

normal, estando expressa na maioria dos epitélios normais. 

A invasão dos tecidos e o desenvolvimento de metástases requerem a 

perda de adesão intercelular, por isto o estudo da disfunção do complexo E-

caderina - catenina tem sido de especial interesse em oncologia (Kemler et al., 

1993). A perda de expressão da E-caderina interfere na adesão intercelular e na 

integridade do epitélio, facilita a invasão do estroma e da microvasculatura pelas 

células tumorais e possibilita a disseminação do tumor à distância e o 

estabelecimento de metástases.  

A diminuição ou completa perda da expressão de E-caderina têm sido 

descrita em vários tumores sólidos como mama, pâncreas, rim, fígado, tireóide, 

cólon, estômago e ovário, existindo uma relação direta entre a redução de 

expressão e perda de diferenciação, maior potencial invasivo e metastático, maior 

estádio clínico e menor sobrevida dos pacientes o que a qualifica como potencial 

marcador de prognóstico nestes tumores.  

No CaP a diminuição da expressão de E-caderina tem sido descrita em até 

50% dos tumores primários, e parece estar associada a estádio avançado e pior 
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evolução (Brussel et al., 1999, Giroldi et al., 1993). Cheng (1996) estudou a 

expressão da E-caderina através de IH em 53 pacientes com CaP e observou que 

a expressão estava diminuída ou ausente em 77% dos tumores de Gleason 8 a 10 

e presente em 85% dos tumores bem diferenciados confirmando a hipótese de 

que a perda de E-caderina seja importante na oncogênese. 

O mecanismo responsável pela diminuição da expressão do gene da E-

caderina na carcinogênese ainda não foi completamente esclarecido. Dentre as 

possibilidades, destacam-se a perda de heterozigose, mutação, polimorfismos, 

deleção ou metilação da região promotora. A hipermetilação das ilhas CpG da 

região promotora do gene com a conseqüente inibição da sua transcrição vem 

sendo proposta como um dos principais mecanismos responsáveis pela perda 

desta MAC (Li et al., 2001, Woodson et al., 2003, Graff et al., 1995).  

Apesar da perda de E-caderina ser aceita como evento comum no CaP 

ainda há controvérsia sobre o seu papel como fator preditor de recorrência após 

tratamento local, porque poucos estudos abordaram este aspecto e estes 

apresentaram resultados conflitantes (Umbas et al., 1994 Wu et al., 2003), não 

sendo possível classificar a E-caderina como marcador de prognóstico no CaP 

localizado.  

O desenvolvimento de metástases no CaP constitui um passo crítico da 

doença e uma causa importante de morbidade, sendo observado na história 

natural deste tumor que a maioria dos pacientes que morrem pelo câncer 

apresentam metástase (Whitmore et al., 1984).  
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Se a perda de expressão da E-caderina no tumor primário é marcador de 

potencial metastático, é de se esperar que as metástases apresentem também 

menor expressão do marcador, e isto foi demonstrado em dois estudos que 

avaliaram metástases linfonodais e ósseas por CaP (Cheng et al., 1996,Bryden et 

al., 2002). 

Em contradição a estes achados, outros autores evidenciaram maior 

expressão de E-caderina nas metástases (DeMarzo et al., 1999, Saha et al., 

2008), concluindo que embora a perda de expressão da E-caderina no tumor 

primário esteja associada à maior agressividade, no sítio metastático ocorreria a 

re-expressão da proteína. A existência de resultados contrários faz permanecer a 

controvérsia sobre a existência, ou não, da re-expressão da E-caderina com a 

progressão do CaP. 

Em resumo, os estudos que avaliaram o comportamento da E-caderina no 

CaP contam com pequena casuística, poucos avaliaram a expressão no tumor 

primário como preditor de recorrência e raramente compararam a expressão na 

doença primária com a metastática.  

 

1.2.3 Cateninas 

 

As cateninas alfa, beta e gama consistem em grupo de proteínas 

intracelulares que intermedeiam o contato entre o citoesqueleto e as caderinas na 

membrana celular. No epitélio normal a E-caderina liga-se diretamente às 
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cateninas β e γ, enquanto que a α-catenina é o elo de ligação entre a E-caderina e 

a actina do citoesqueleto ( Figura 2). 

Conforme exposto, a β-Catenina normalmente localiza-se junto à 

membrana citoplasmática e atua na adesão celular formando complexo com a E-

caderina, porém ao se translocar para o núcleo ela age também como transdutor 

de sinal promovendo a transcrição de genes associados à proliferação celular, 

tendo um papel mais complexo na oncogênese (Barker et al., 2000). Perda de 

expressão na membrana e aumento de expressão no núcleo e citoplasma tem-se 

correlacionado a maior escore de Gleason, havendo nesses casos comumente co-

redução de expressão de E-Caderina e β-catenina na membrana (Jaggi et al., 

2005, Kallakury et al., 2001a, Wang et al., 2000).  

A perda das cateninas, do mesmo modo que para a E-caderina, altera a 

adesão intercelular e interfere na manutenção do fenótipo epitelial, sendo também 

estudadas como marcadores de prognóstico em oncologia. Alguns estudos 

mostraram correlação entre a perda de expressão das cateninas e fenótipo 

agressivo no CaP (Jaggi et al., 2005, Morita et al., 1999, Kallakury et al., 2001a) e 

apenas um mostrou correlação entre a expressão das cateninas com pior 

evolução do CaP após cirurgia (van Oort et al., 2007).  

Embora seja aceito que a as cateninas tenham papel na oncogênese do 

CaP, ainda está para ser determinado o papel das cateninas como marcadores de 

prognóstico no tumor localizado submetido a tratamento curativo, devido à 

pequena quantidade de estudos que tenham abordado o assunto.  
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Em relação ao papel das cateninas com a progressão do CaP para doença 

metastática, os estudos realizados limitaram-se a avaliar a expressão da β-

catenina e os resultados encontrados foram conflitantes. Alguns mostraram perda 

(Bryden et al., 2002)., enquanto outros evidenciaram maior expressão de β-

catenina com a progressão do tumor para a metástase (Saha et al., 2008), 

criando-se uma controvérsia semelhante à postulada para E-caderina, ou seja, a 

existência ou não da re-expressão da proteína com a progressão do tumor. 

Baseado nos dados acima, conclui se que o papel das cateninas, 

especialmente da α e γ-cateninas, na progressão do CaP ainda não é claro, sendo 

necessários estudos in vivo para que seja determinado o papel destas MAC nesta 

neoplasia.   
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2 Objetivos 

 

 

Objetivo primário 

 

        Analisar a expressão da E-caderina, cateninas e integrinas por imuno-

histoquímica em tumores de próstata clinicamente localizados submetidos à 

prostatectomia radical e correlacionar a expressão com a presença de recidiva 

bioquímica em seguimento de dez anos. 

 

Objetivo secundário 

 

Analisar o perfil de expressão dessas moléculas de adesão por imuno-

histoquímica em série de pacientes com metástases ósseas e linfonodais de CaP, 

comparando a expressão da metástase com o respectivo tumor primário. 

Analisar a alteração de expressão das moléculas de adesão de acordo com 

a progressão do CaP, do tumor primário, para a metástase linfonodal e para a 

metástase óssea. 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1 Tumores primários 

 

Para a análise do papel das MAC como fator de prognóstico, realizamos um 

estudo caso-controle onde associamos a expressão destas moléculas com 

recidiva bioquímica pós cirurgia.  

 

3.1.1 Pacientes 

Avaliamos retrospectivamente 954 pacientes com CaP localizado tratados 

com prostatectomia radical com intenção curativa entre janeiro de 1994 e abril de 

2000, todas realizadas pelo  Prof. Miguel Srougi (MS).  

Os critérios de inclusão foram: i. seguimento pós operatório de pelo menos 

10 anos nos casos que não apresentaram recorrência bioquímica, ii. 

disponibilidade e adequação dos blocos de parafina, iii. assinatura do termo de 

consentimento.   

Após respeitados os critérios de inclusão, restaram 111 casos que formam 

a casuística de nosso estudo, que consistiu de 51 casos com recorrência do tumor 

após a cirurgia e 60 controles sem recidiva da neoplasia após seguimento médio 

de 123 meses. A recorrência tumoral foi definida pela presença de nível sérico de 

PSA acima de 0,4 ng/mL no seguimento. O estadiamento empregado foi o sistema 

tumor-linfonodo-metástase de acordo com a classificação TNM 2002. 

Os pacientes e controles foram pareados de acordo com os critérios de 

estratificação de risco D’Amico (D’Amico et al., 1998), a qual divide os pacientes 



 

22 

 

em grupos de risco de recidiva alto, intermediário e baixo, através da avaliação 

conjunta do escore de Gleason, PSA e estádio clínico. O grupo de baixo risco 

compreende aqueles pacientes com PSA < 10ng/ml, escore de Gleason < 7 e 

estádio clínico até T2a; o grupo intermediário engloba os pacientes com PSA entre 

10 e 20ng/ml, escore de Gleason 7 e estádio clínico T2b enquanto o grupo de alto 

risco é representado pelos pacientes que apresentam níveis séricos de PSA > 

20ng/ml ou escore de Gleason > 7 ou ainda estádio clínico > T2b. 

Os dados clínicos e demográficos foram obtidos através de análise de 

prontuários e estão representados na Tabela 1. Observa se que os grupos são 

similares em termos de estratificação do risco (p=0.266), confirmando a 

homogeneidade do nosso estudo caso-controle.  

Tabela 1. Dados clínicos e demográficos do estudo caso controle de acordo com 

recorrência ou não do tumor após a cirurgia    

 Recorrência 

(n=51) 

Não recorrência 

(n=60) 

valor p 

Idade (anos)   0.687 

Mediana (Q1 – Q3) 65 (60 – 68) 65 (60 – 69)  

Mínimo - Máximo 45 – 74 41 – 79  

PSApre (ng/mL)   0.004 

Mediana (Q1 – Q3) 9.3 (7.6 – 14.2) 7.6 (4.9 – 10.1)  

Mínimo - Máximo 4.2 – 45.0  1.2 – 38.0  

Estadio patológico   0.521 

T2 41 (80.4%) 51 (85.0%)  

T3 10 (19.6%) 9 (15.0%)  

Gleason   0.061 

≤6 9 (17.6%) 20 (33.3%)  

≥7 42 (82.4%) 40 (66.7%)  

Risco   0.266 

Baixo 6 (11.8%) 10 (16.7%)  

Intermediário 15 (29.4%) 24 (40.0%)  

Alto 30 (58.8%) 26 (43.3%)  

 



 

23 

 

3.1.2 Microarranjo tecidual 

 

A expressão das MAC foi avaliada através de IH pela técnica de 

microarranjo tecidual ou “tissue microarray” (TMA). O TMA é uma coleção 

organizada de amostras teciduais dispostas sob a forma de uma matriz, onde 

cada amostra é suficientemente grande para ser representativa, e 

convenientemente pequena para permitir o uso não predatório do bloco doador, 

permitindo utilização racional dos reagentes a serem aplicados na amostra em 

condições experimentais homogêneas. A principal vantagem do TMA reside na 

análise simultânea de vários cortes histológicos arranjados em apenas uma 

lâmina.  

O primeiro passo da confecção do TMA é a separação dos blocos de 

parafina contendo o CaP e sua respectiva lâmina corada em hematoxilina-eosina. 

A lâmina é analisada em microscópio óptico para localização e marcação da área 

representativa do tumor a ser amostrada. Por justaposição da lâmina com o 

respectivo bloco, marca-se neste último a área de interesse (bloco doador).  

A seguir, emprega-se aparelho específico que através de agulha coleta 

pequena amostra de tecido da área marcada do bloco de parafina doador e o 

insere no bloco receptor. Em nosso estudo empregamos um sistema mecanizado 

de precisão da marca Beecher que coleta cilindros de 1mm de diâmetro e os 

insere no bloco receptor em intervalos de 0,3mm ( Figura 3).   

 



 

24 

 

               

              

Figura 3. Amostragem e inclusão no bloco receptor 

 

O procedimento é repetido para cada paciente até que no final do 

procedimento centenas de espécimes estarão representados no bloco receptor 

(Figura 4). Cada cilindro amostral é alocado numa posição do bloco receptor 

definida em um sistema cartesiano de coordenadas, e o conjunto das amostras 

constituiu o que se denomina de TMA (Moch et al., 1999). 
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Figura 4. Bloco receptor do TMA contendo os cilindros com as amostras do tecido 

a ser estudado 

 

Uma vez pronto, o bloco do TMA é cortado em secções histológicas 

numeradas e consecutivas de 3 μm. Na sequência as lâminas são preparadas de 

acordo com a técnica a ser adotada, seja coloração hematoxilina-eosina, imuno-

histoquímica ou testes de hibridização. Na figura 5 mostramos as etapas de 

construção do TMA.  

 

Figura 5.  Etapas da confecção do TMA 
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A realização de reações de IH em lâminas com TMA permite a avaliação da 

expressão de uma proteína em inúmeros casos em uma única reação, o que 

confere homogeneidade a avaliação, uma vez que todos os espécimes foram 

preparados e avaliados em condição idêntica. Outras vantagens do método são a 

rapidez na análise de múltiplos casos, economia de reagentes, praticidade e uso 

não predatório do material evitando o desgaste e com isso permitindo o uso em 

outras pesquisas.  

As desvantagens são a representação ausente ou inadequada, 

especialmente quando se trata de neoplasia heterogênea. Importante lembrar que 

a avaliação é limitada em relação a um caso específico, já que o método é voltado 

ao estudo de populações. Embora não haja consenso sobre o número ideal de 

fragmentos amostrados, recomenda-se comumente a coleta de mais de um 

fragmento por caso, no intuito de menor perda de casos e maior 

representatividade (Hoos et al., 2001). Optamos por duas amostras por paciente, 

pois é comprovado que a análise IH de duas amostras em TMA é comparável ao 

observado na secção tecidual em 95% das vezes (Camp et al., 2000). 

Em nosso estudo, as lâminas e os blocos de parafina respectivos contendo 

o tumor primário de cada um dos 111 pacientes foram selecionados, 

considerando-se as áreas que melhor representavam a totalidade do tumor. 

Amostramos dois fragmentos de 1mm de diâmetro por caso, e para isto duas 

áreas de cada tumor foram selecionadas e os blocos doadores marcados com 

tinta permanente, e estas áreas foram incluídas no TMA ( Figura 6).  
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Figura 6. TMA com amostras de 111 espécimes de câncer de próstata 

clinicamente localizado. 

 

No final, o TMA construído apresentava 13 linhas, 18 colunas e continha 

224 posições (222 amostras de 111 casos, sendo representadas 02 amostras por 

caso). Nos casos onde houve perda das duas amostras no TMA, confeccionamos 

lâmina convencional a partir de cortes do mesmo bloco doador marcado 

previamente para o TMA. 

 

3.1.3 Imuno-histoquímica 

 

As amostras foram submetidas à recuperação antigênica pelo calor 

utilizando tampão citrato (1 mM, pH 6,0) e aquecidas por 30 minutos em panela de 

pressão elétrica. As lâminas foram incubadas por uma noite a 4º C, com os 

anticorpos monoclonais especificados na Tabela 2. O sistema LSAB foi utilizado 

para a imunocoloração (LSAB; Dako Cytomation, CA, E.U.A.). A coloração foi 
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desenvolvida por uma solução substrato-cromógena 3,3'-diaminobenzidina, 

seguida por contracoloração com hematoxilina de Harris. As lâminas foram 

desidratadas, montadas com lamínulas e observadas em microscópio óptico. 

 

Tabela 2. Anticorpos empregados no estudo imuno-histoquímico 

Anticorpo Fabricante Diluição 

α2β3a Calbiochem (San Diego CA, EUA) 1:100 

αv Calbiochem ( San Diego CA, EUA) 1:2000 

α3β1 Chemicon (Temecula CA, EUA) 1:100 

α3 Chemicon (Temecula CA, EUA) 1:100 

β4 Chemicon (Temecula CA, EUA) 1:100 

α6 Abcam (Cambridge, MA, EUA) 1:200 

αvβ3 Abcam (Cambridge, MA, EUA) 1:50 

α2β1 Chemicon (Temecula CA, EUA) 1:100 

E-cadherin Dako Cytomation, CA, EUA 1:50 

β-catenin BD (San Jose, CA, EUA) 1:50 

γ-catenin Zymed (San Francisco, CA, EUA 1:100 

α-catenin Santa Cruz ( CA, EUA) 1:100 

 

 

A expressão de cada anticorpo foi avaliada pela mesma patologista Dra. 

Katia R. M. Leite. Realizamos análise semiquantitativa para todos os anticorpos, 

sendo que a expressão das MAC foi dividida em quatro grupos, de acordo com a 

maior intensidade da coloração das duas amostras: ausente, fraca: +, moderado: 

+ + e forte: + + + (Figura 7), conforme descrito por outros autores (Lourenço et. al, 

2004, Saha et. al, 2008).  
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Figura 7. Exemplo de expressão ausente (A), fraca (B), moderada (C) e forte (D) 

da integrina α3β1. 
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Avaliamos a associação entre a recidiva e a expressão de cada MAC por 

análise univariada e multivariada, para desta forma definir se a expressão de 

determinado marcador estava associada a maior risco de recorrência bioquímica 

após tratamento cirúrgico do CaP clinicamente localizado. 

 

3.1.4 Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas com o uso do programa 16,0 

SPSS para Windows (versão 16/02). Os testes de Mann-Whitney, qui-quadrado de 

Pearson e Exato de Fisher foram utilizados para explorar as associações 

bivariadas entre a recorrência tumoral e outras co-variáveis contínuas e 

categóricas. 

A aproximação do risco de associação entre a expressão de uma integrina 

e a recidiva tumoral foi estimada pelo odds ratio (OR) com intervalo de confiança 

de 95% (IC 95%) utilizando análise de regressão logística incondicional. As 

variáveis com p<0,20 na análise bivariada ou em risco de associação foram 

ajustadas na análise de regressão logística multivariada incondicional. 

Para as MAC com perfil de expressão com resultados significativos no risco 

de associação, curvas de Kaplan-Meier foram realizadas para ilustrar a sobrevida 

livre de doença e o teste log-rank para mostrar as diferenças entre as curvas. 
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3.2 Tumor metástático 

 

Para melhor compreensão do papel das MAC no processo de 

carcinogênese do CaP, analisamos a expressão destas moléculas em série de 

casos de metástases ósseas e linfonodais, e comparamos , quando possível, a 

expressão da MAC do tumor primário com a sua respectiva metástase. 

 

3.2.1 Metástases linfonodais 

 

3.2.1.1 Pacientes 

 

Entre março de 1997 e julho de 2006, 1619 pacientes com CaP 

clinicamente localizado foram submetidos à prostatectomia radical e 

linfadenectomia ilíaca pelo mesmo cirurgião (MS). Em 19 casos foi 

incidentalmente encontrado metástase nos linfonodos obturatórios ressecados e 

todos foram selecionados para este estudo.  

A idade média dos pacientes foi de 66 anos e o seguimento médio de 3,4 

anos. Em seis casos, não havia nenhuma informação sobre tratamento prévio à 

cirurgia ou dados sobre o seguimento pós operatório. Entre os treze casos 

restantes, nenhum recebeu radioterapia ou quimioterapia e um foi submetido à 

hormonioterapia previamente à prostatectomia.  

O nível sérico do PSA estava disponível em todos os casos, o valor médio 

do PSA foi de 11,9 ng/mL e a mediana de 8,8 ng/mL, variando de 4,6 a 44,0 

ng/mL. O escore de Gleason dos espécimes cirúrgicos era 10 em três casos, 9 em 
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dez casos, 8 em cinco casos e 7 em um caso. O estádio patológico foi T3b em 16 

casos e T2c em um caso. O volume tumoral médio foi de 45cm3 e a mediana do 

volume tumoral de 36cm3, variando de 7 a 100cm3. Estes achados em conjunto 

classificam o paciente como portador de CaP com alto risco de recorrência com o 

tratamento local. 

Após a cirurgia, 12 de 13 pacientes iniciaram hormonioterapia adjuvante por 

causa da metástase linfonodal, e apenas um evoluiu para estado hormônio-

refratário. O único paciente que não recebeu hormonioterapia não apresentou 

recidiva bioquímica após seguimento de 3,5anos. Nenhum paciente evoluiu para 

óbito durante provavelmente devido ao tempo de seguimento curto, o que 

associado ao fato da recidiva só ter sido observada em um caso, torna inexequível 

análise das sobrevidas livre de recorrência bioquímica, câncer específica ou geral. 

 

3.2.1.2 Microarranjo tecidual 

 

Para a construção do TMA selecionamos as lâminas e os blocos de 

parafina contendo a metástase e o tumor primário para cada um dos 19 pacientes, 

considerando se a área mais representativa do tumor. Uma área da metástase e 

duas do tumor primário forma selecionadas e marcadas com tinta permanente, e 

estas regiões correspondem àquelas que foram incluídas no TMA (Figura 8), que 

foi confeccionado da forma descrita no item 3.1.2. O TMA resultante apresentava 

7 linhas, 9 colunas e continha 57 posições (57 amostras de 19 casos, com 3 

amostras por caso).  
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Figura 8. TMA contendo duas amostras do tumor primário e uma da metástase 

linfonodal para cada caso. 

 

3.2.1.3 Imuno-histoquímica 

 

A reação imuno-histoquímica foi realizada conforme descrito no item 3.1.3. 

Os anticorpos monoclonais empregados e suas respectivas diluições estão 

representados na Tabela 2. A expressão de cada marcador no tumor primário e na 

metástase foi avaliada conforme 3.1.3. Classificamos a expressão como forte se a 

positividade para o marcador era +++ na maioria das células ou reduzida para as 

demais intensidades de coloração, conforme descrito por outros autores (DeMarzo 

et al., 1999, Rubin et al., 2001, Davis et al., Morita et al., 1999, Saha et al., 2008).  

Comparamos a expressão das MAC na metástase com o respectivo tumor 

primário, no intuito de avaliarmos maior ou menor expressão das MAC com a 

progressão da neoplasia. Para esta análise consideramos qualquer grau de perda 

e ganho da expressão.  
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3.2.1.4 Análise estatística 

 

Para analisar as diferenças de expressão das MAC no sítio primário e 

metastático foi empregado o Teste Exato de Fisher.   

 

3.2.2 Metástases ósseas 

 

3.2.1.1 Pacientes 

 

Avaliamos retrospectivamente todos os laudos de anátomo patológico 

realizados no Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da USP cujo resultado evidenciava metástase óssea por 

adenocarcinoma de próstata entre 1968 e 2007. Encontramos vinte e oito 

pacientes com metástases ósseas submetidos à cirurgia para tratamento de 

eventos ósseos secundários às metástases e todos foram incluídos neste estudo. 

Os dados clínicos foram coletados retrospectivamente. A idade média dos 

pacientes foi de 67,3 anos, com mediana de 70 anos, variando de 43 a 87 anos. 

As metástases ósseas estavam localizadas no fêmur (16), ilíaco (2), vértebra (6), 

escápula (2), úmero (1) e osso púbis (1) . 

Dos 28 casos, onze pacientes tiveram o evento ósseo como o primeiro sinal 

do CaP e não receberam nenhuma terapia até o evento ósseo, oito casos estavam 

em tratamento hormonioterápico e para os nove pacientes restantes não havia 

informação disponível sobre tratamento prévio.  
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O nível sérico do PSA foi recuperado do prontuário em sete pacientes, e 

como esperado o valor médio foi de 553 ng/mL, e a mediana de 100 ng/mL, 

variando de 32 a 2140 ng/mL. Análise de sobrevida foi impossível, pois a maioria 

dos pacientes não fez seguimento no Hospital das Clínicas após o diagnóstico da 

metástase óssea,  

Em seis dos 28 casos, obtivemos os blocos de parafina contendo o tumor 

primário que consistia em espécime de prostatectomia radical em um caso e 

produtos de biópsia de próstata nos cinco casos restantes. O escore de Gleason 

dos seis pacientes era 6 em um caso, 7 em dois casos, 8 em um caso e 9 nos dois 

casos restantes.  

 

3.2.2.2 Microarranjo tecidual 

 

Para a construção da TMA selecionamos as lâminas e os respectivos 

blocos de parafina contendo a metástase óssea dos 28 pacientes, considerando-

se a área mais representativa do tumor. Duas áreas de cada metástase óssea 

foram selecionadas e marcadas com tinta permanente, e estas regiões 

correspondem àquelas que foram incluídas no TMA (figura 9), que foi 

confeccionado da forma descrita no item 3.1.2. No final, o TMA construído 

apresentava 7 linhas, 8 colunas e continha 56 posições (56 amostras de 28 casos, 

com 02 amostras por caso).  

Não foi possível a inclusão das amostras dos seis tumores primários no 

mesmo TMA, pois cinco eram produtos de biópsia por agulha o que dificultou a 
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amostragem do cilindro do bloco doador e também porque os fragmentos com o 

tumor eram de pequena dimensão. Foi então optado por confecção de lâminas 

convencionais para a realização de análise IH para E-caderina e β-catenina, visto 

a controvérsia sobre a maior expressão das MAC na progressão do CaP recair 

principalmente sobre estes dois marcadores. 

 

 

Figure 9. TMA contendo duas amostras de metástase óssea para cada caso. 

 

3.2.2.3 Imuno-histoquímica 

 

  O tecido ósseo com a metástase foi fixado em formalina a 10% por 24 

horas e submetido à descalcificação com ácido nitrico a 7% por tempo que variou 

de 12 a 24 horas. A seguir, as amostras foram lavadas em solução de sulfato de 

sódio, processadas e incluídas na parafina de forma rotineira, e a reação IH 

realizada conforme descrito no item 3.1.3. 
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Os anticorpos monoclonais e suas respectivas diluições estão na Tabela 2. 

A expressão de cada marcador no tumor primário e na metástase óssea foi 

avaliada semiquantitativamente pelo mesmo patologista e classificada da mesma 

forma que o empregado para as metástases linfonodais (vide ítem 3.2.1.3). 

Para confirmar a preservação antigênica após a descalcificação do 

espécime ósseo, realizamos também a análise IH da expressão da citoqueratina 

18 e de PSA nas vinte e oito metástases.  

Além de avaliarmos a expressão das MAC nas 28 metástases ósseas, 

comparamos a expressão da E-caderina e β-catenina em 6 metástases ósseas 

pareadas com os respectivos 6 tumores primários, no intuito de avaliarmos maior 

ou menor expressão das MAC com a progressão do CaP. O nosso intuito com 

esta análise é especialmente comprovar, ou não, a maior expressão da E-caderina 

e β-catenina na metástase óssea quando comparado com o tumor primário. 

 

3.2.2.4 Análise estatística 

 

Para analisar as diferenças de expressão das MAC no sítio primário e 

metastático foi empregado o Teste Exato de Fisher.   

3.3 Ética 

 

          Todas as amostras deste estudo foram codificadas para a garantia da 

confidencialidade. Este projeto foi submetido ao comitê de ética em pesquisas do 

Hospital das clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sendo aprovado sob o 

processo no 1074/04. 
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4. Resultados 

 

4.1 Tumores primários 

 

A perda de amostras nos diversos cortes do TMA avaliados variou de 7 a 

12%, e nos casos onde o material restante era suficiente foram confeccionadas 

lâminas isoladas para recuperação dos dados.  

De acordo com a tabela 3 nota-se que o número final de casos sem 

resultado por marcador variou de 0 a 7 casos, o que denota perda final aceitável 

em nossa análise. 

Observamos diminuição global na intensidade de expressão das integrinas 

para a maioria dos pacientes. A exceção foi α6, que mostrou forte expressão em 

99% dos tumores (Figura 10).  

Em relação ao complexo E-caderina-cateninas, encontramos expressão 

forte para E-caderina na maioria dos tumores primários (77%)  

Na análise de expressão das cateninas, nota-se expressão intermediária da 

α-catenina e redução importante da γ e β-cateninas, que apresentaram expressão 

forte em apenas 18 e 8% dos tumores primários, respectivamente. 
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Figura 10. Porcentagem de pacientes com expressão forte para cada molécula de 

adesão em 111 espécimes de câncer de próstata. 

 

Associamos a expressão de cada MAC com a recorrência bioquímica após 

a cirurgia e os resultados são apresentados na Tabela 3, onde observa-se que a 

maior  expressão da integrina α3 foi relacionada a maior chance de recidiva do 

tumor (p=0,004). Também encontramos significância estatística marginal para as 

integrinas α3β1 e α2β3a, que foram mais fortemente expressas em tumores 

recorrentes (p=0,063 e p=0,088, respectivamente). 
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Tabela 3. Distribuição das expressões de acordo com recidiva. 
 

 
Com Recidiva 
(n=51) 

Sem Recidiva 
(n=60) 

p-valor 

E-caderinaa   0,395# 

Ausente 1 (2,0%) -  
+ 4 (8,2%) 4 (7,0%)  
++ 9 (18,4%) 6 (10,5%)  
+++ 35 (71,4%) 47 (82,5%)  

B-cateninab   0,623# 
Ausente 30 (61,2%) 40 (71,4%)  
+ 8 (16,4%) 6 (10,7%)  
++ 6 (12,2%) 7 (12,5%)  
+++ 5 (10,2%) 3 (5,4%)  

-cateninac   0,749# 

Ausente 4 (8,0%) 3 (5,2%)  
+ 4 (8,0%) 8 (13,8%)  
++ 20 (40,0%) 24 (41,4%)  
+++ 22 (44,0%) 23 (39,6%)  

-vd   0,632## 

Ausente 14 (28,0%) 14 (24,5%)  
+ 11 (22,0%) 19 (33,3%)  
++ 12 (24,0%) 12 (21,1%)  
+++ 13 (26,0%) 12 (21,1%)  

3β1e   0,063## 

Ausente 18 (36,7%) 35 (60,4%)  
+ 17 (34,7%) 13 (22,4%)  
++ 9 (18,4%) 4 (6,9%)  
+++ 5 (10,2%) 6 (10,3%)  

3f   0,004# 

Ausente - 7 (11,9%)  
+ 7 (14,3%) 12 (20,3%)  
++ 19 (38,8%) 28 (47,5%)  
+++ 23 (46,9%) 12 (20,3%)  

 
a. 2 pacientes Com Recidiva e 3 pacientes Sem Recidiva sem informação. 
b. 2 pacientes Com Recidiva e 4 pacientes Sem Recidiva sem informação. 
c. 1 paciente Com Recidiva e 2 pacientes Sem Recidiva sem informação. 
d. 1 paciente Com Recidiva e 3 pacientes Sem Recidiva sem informação. 
e. 2 pacientes Com Recidiva e 2 pacientes Sem Recidiva sem informação. 
f. 2 pacientes Com Recidiva e 1 paciente Sem Recidiva sem informação. 
g. 1 paciente Com Recidiva e 1 paciente Sem Recidiva sem informação. 
h. 3 pacientes Com Recidiva e 4 pacientes Sem Recidiva sem informação. 
i.  4 pacientes Com Recidiva e 1 paciente Sem Recidiva sem informação. 
# Generalização do Teste Exato de Fisher / ## Qui-Quadrado / ### Teste Exato de Fisher 
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Tabela 3 (cont.). Distribuição das expressões de acordo com recidiva. 

 

 
Com Recidiva 

(n=51) 
Sem Recidiva 

(n=60) 
p-valor 

β4b   0,383##          
Ausente 13 (26,5%) 24 (42,8%)  
+ 17 (34,7%) 15 (26,8%)  
++ 8 (16,3%) 7 (12,5%)  
+++ 11 (22,5%) 10 (17,9%)  

6 g   0,459### 

Ausente 1 (2,0%) -  
+ - -  
++ - -  
+++ 49 (98,0%) 59 (100,0%)  

v β3h    0,478# 

Ausente 12 (25,0%) 14 (25,0%)  
+ 5 (10,4%) 12 (21,4%)  
++ 11 (22,9%) 10 (17,9%)  
+++ 20 (41,7%) 20 (35,7%)  

2 β1c   0,354# 

Ausente 12 (24,0%) 23 (39,6%)  
+ 18 (36,0%) 15 (25,9%)  
++ 8 (16,0%) 9 (15,5%)  
+++ 12 (24,0%) 11 (19,0%)  

2 β3ac   0,088# 

Ausente 4 (8,5%) 3 (5,1%)  
+ 9 (19,2%) 14 (23,7%)  
++ 15 (31,9%) 30 (50,9%)  
+++ 19 (40,4%) 12 (20,3%)  

catenina   0,301## 

Ausente 12 (23,5%) 18 (30,0%)  
+ 21 (41,2%) 15 (25,0%)  
++ 9 (17,7%) 16 (26,7%)  
+++ 9 (17,7%) 11 (18,3%)  

 
 
a. 2 pacientes Com Recidiva e 3 pacientes Sem Recidiva sem informação. 
b. 2 pacientes Com Recidiva e 4 pacientes Sem Recidiva sem informação. 
c. 1 paciente Com Recidiva e 2 pacientes Sem Recidiva sem informação. 
d. 1 paciente Com Recidiva e 3 pacientes Sem Recidiva sem informação. 
e. 2 pacientes Com Recidiva e 2 pacientes Sem Recidiva sem informação. 
f. 2 pacientes Com Recidiva e 1 paciente Sem Recidiva sem informação. 
g. 1 paciente Com Recidiva e 1 paciente Sem Recidiva sem informação. 
h. 3 pacientes Com Recidiva e 4 pacientes Sem Recidiva sem informação. 
i.  4 pacientes Com Recidiva e 1 paciente Sem Recidiva sem informação. 
# Generalização do Teste Exato de Fisher / ## Qui-Quadrado / ### Teste Exato de Fisher 
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Para descrever a associação entre os padrões de expressão destas três 

integrinas com a recorrência tumoral, realizamos análises de partição com o teste 

qui-quadrado, e os resultados são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Análise bivariada da distribuição das expressões de acordo com a 

recidiva 

 Recidiva 

(n=51) 

Sem recidiva 

(n=60) 

OR [95% IC] p 

3β1    0.015 

Negativo 18 (36.7%) 35 (60.3%) 1.000  

Positivo 31 (63.3%) 23 (39.7%) 2.621 [1.197 – 5.738]  

2β3a    0.024 

Reduzido  28 (59.6%) 47 (79.7%) 1.000  

Forte 19 (40.4%) 12 (20.3%) 2.658 [1.124 – 6.287]  

3    0.003 

Reduzido  26 (53.1%) 47 (79.7%) 1.000  

Forte 23 (46.9%) 12 (20.3%) 3.465 [1.486 – 8.078]  

 

 

Para a integrina α3β1 observamos maior porcentagem de pacientes com 

expressão positiva, independente da intensidade, nos casos (63,3%) quando 

comparado aos controles (39,7%), isto permitiu classificar a expressão desta 

integrina como positiva ou negativa. Deste modo, nós observamos que a chance 

de recorrência em pacientes com expressão positiva foi três vezes maior do que 

em pacientes com expressão negativa (p=0,015).  
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Para as integrinas α2β3a e α3, observou-se que a expressão forte 

apresentou associação com a recorrência tumoral. A recorrência foi observada em 

40% e 47% dos pacientes que apresentavam expressão forte para α2β3a e α3 

respectivamente, sendo as chances de recidiva 3 e 3,5 vezes maior do que a 

observada em pacientes com a expressão reduzida (p=0,024 e p=0,003). 

A análise multivariada incluindo PSA, escore de Gleason, α3β1, α2β3a e α3 

demonstrou que apenas PSA, α3β1 e α3 permaneceram independentemente 

associados a recidiva, conforme demonstrado na Tabela 5. Pacientes com 

expressão positiva de α3β1 ou expressão forte de α3 tinham, respectivamente, 2,5 

e 3 vezes mais chance de recorrência, em comparação com pacientes sem esses 

níveis de expressão. Um exemplo de caso com forte expressão para integrina α3 

está representado na Figura 11. 

 

 

     Figura 11. Expressão forte da integrina α3 
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Tabela 5. Análise Multivariada 

 

 OR 95% IC p 

PSA (ng/mL) 1.081 1.016 – 1.149 0.014 

3β1 (Positivo x Negativo) 2.478 1.042 – 5.894 0.040 

3 (Forte x Reduzido) 3.023 1.223 – 7.472 0.017 

 

 

Foram construídas curvas de Kaplan-Meier para sobrevida livre de doença 

de acordo com as expressões das integrinas α3 e α3β1 (Figura 12); 12 anos após 

a cirurgia, 58% dos pacientes com expressão reduzida e apenas 19% daqueles 

com expressão forte de α3 estavam livres de recorrência (p=0,004). A curva para 

α3β1 demonstrou que 60% e 28% dos pacientes com expressão positiva e 

negativa, respectivamente, estavam livres de recorrência 12 anos após a 

prostatectomia radical (p=0,019).  
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Figura 12. Curva de Kaplan-Meier para sobrevida livre de doença de acordo com 

a expressão de α3 (a) e α3β1 (b) em 111 pacientes com câncer localizado de 

próstata submetidos à prostatectomia radical. 

a 

 

b 
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4.2 Metástases linfonodais 

 

A perda de casos nos diversos cortes do TMA avaliados variou de 7 a 14%, 

sendo que nos casos onde havia material suficiente confeccionamos lâminas 

isoladas para recuperação dos dados. No final a análise IH foi impossível de ser 

realizada na metástase linfonodal apenas em dois pacientes, devido à escassez 

do tecido tumoral na lesão metastática. Os resultados da expressão das 

integrinas, cateninas e E-caderina nos 19 tumores primários e nas 17 metástases 

linfonodais estão na tabela 6. 

Tabela 6. Porcentagem de pacientes com forte imuno expressão de E-caderina, 

cateninas e integrinas em 19 tumores primários e 17 metástases linfonodais 

 

 tumor primário 

(%) 

linfonodal (%) p valor 

α3 32 53 0,311 

E-caderina 11 29 0,219 

γ-catenina 5 12 0,593 

α3β1 32 6 0,092 

α v 0 0 - 

β4 16 6 0,605 

α2β1 0 0 - 

β-catenina 100 94 0,472 

α6 100 100 - 

αvβ3 0 0 - 

α-catenina 11 6 >0,999 

α2β3a 21 6 0,342 
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No tumor primário αv, αvβ3, α2β1, α2β3a e as cateninas γ e α tiveram 

expressão reduzida na maioria dos casos, e resultado semelhante foi observado 

no linfonodo para os mesmos marcadores. Em contraste, β-catenina e α6 

mostraram forte expressão em todos os tumores primários e na maioria dos 

linfonodos. 

As integrinas α3 e α3β1 mostraram forte expressão em um terço dos 

tumores primários e em 29% e 6% dos linfonodos respectivamente. A expressão 

da E-caderina e da integrina β4 era forte em 11% e 16% dos tumores primários e 

em 29% e 6% das metástases. 

Na maioria dos casos, a expressão das MAC era menor no linfonodo do 

que no tumor primário, entretanto esta diferença não foi estatisticamente 

significante para nenhum marcador. Interessantemente, notamos diferença 

marginal na expressão entre os dois sítios para a integrina α3β1( p=0,09). 

Realizamos a análise pareada nos 17 casos onde dispúnhamos de amostra 

do tumor primário e sua respectiva metástase linfonodal e os resultados estão na 

tabela 7.  
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Tabela 7. Análise pareada da expressão de MAC na metástase linfonodal 
comparado com o tumor primário em 17 pacientes.  
 

 Ganho 

(%) 

Perda 

(%) 

α3 35 18 

E-caderina 29 65 

γ-catenina 18 23 

α3β1 12 53 

Αv 6 59 

β4 6 71 

α2β1 6 29 

β-catenina 0 6 

α6 0 0 

αvβ3 0 47 

α-catenina 40 60 

α2β3a 40 53 

 

 

Comparando a metástase com o respectivo tumor primário, caso a caso,  

encontramos perda consistente de expressão com a progressão do tumor para o 

linfonodo para E-caderina, β4, αv, α-catenina, α3β1 e α2β3a. A figura 13 mostra 

um exemplo de caso pareado com perda de expressão de β4 na metástase 

quando comparado com o tumor primário.  
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Figura 13. Tumor primário e metastático de mesmo paciente mostrando perda de 
expressão da integrina β4 no linfonodo quando comparado à metástase. a) tumor 
primário (esquerda) e metástase linfonodal (direita). b) tumor primário c) 
metástase linfonodal  
 

Para a β-catenina e integrina α6 observamos manutenção da expressão 

forte em ambos os sítios na maioria dos casos, na figura 14 exemplificamos  um 

caso de manutenção de expressão de β-catenina nos dois sítios . A integrina α2β1 

e a γ-catenina tenderam a redução de expressão em ambos os locais. Ganho 

consistente de expressão com a progressão para a metástase foi observado 

apenas para a integrina α3, que ocorreu em cerca de um terço dos pacientes. 
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Figura 14. Tumor primário e metastático de mesmo paciente mostrando 

manutenção da expressão da β-catenina no linfonodo quando comparado à 

metástase. a) tumor primário (esquerda) e metástase linfonodal (direita) b) tumor 

primário c) metástase linfonodal  

 

 

4.3 Metástases ósseas 

 

Conforme sabemos, a citoqueratina 18 é expressa pela célula epitelial 

normal e por grande número de neoplasias, sendo por isto empregada em nossa 
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pesquisa como método confirmatório da preservação antigênica após o processo 

de descalcificação. Em nossa casuística, a expressão por IH da citoqueratina 18 

foi fortemente positiva e difusa em todos os casos, confirmando a preservação do 

antígeno, na figura 15 mostramos exemplo de expressão positiva.  

 

 

Figura 15. Metástase óssea de câncer de próstata mostrando expressão positiva 

para citoqueratina 18  

 

A perda de casos nos diversos cortes do TMA contendo as metástases 

ósseas variou de 16 a 21,4%, sendo que nos casos onde havia material suficiente 

confeccionamos lâminas isoladas para recuperação dos dados, priorizando a 

análise para E-caderina e β-catenina. Não realizamos a expressão por IH da 

integrina α6 por dificuldades técnicas. 

A análise IH de E-caderina e β-catenina foi possível em todas as 

metástases ósseas, para o restante das MAC não foi possível a análise em todos 
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os casos pela exiguidade do tecido existente nos blocos de parafina. Os 

resultados da expressão das integrinas, cateninas e E-caderina nas metástases 

ósseas estão na tabela 8. 

 

 

Tabela 8.  Imuno expressão de E-caderina, cateninas e integrinas em 28 

metástases ósseas de câncer de próstata  

 Total de Casos  

Avaliados 

Expressão Metástase 

 Óssea (%) 

   Forte Reduzido 

α3 22  48 52 

E-caderina 28 14 86 

γ-catenina 22 45 55 

α3β1 22 0 100 

αv 22 24 76 

β4 23 4 96 

α2β1 23 0 100 

β-catenina 28 18 82 

α-catenina 26 0 100 

αvβ3 22 0 100 

α2β3a 23 13 87 

α6 NA NA NA 

NA: não avaliado 

Nota se que a expressão de E-caderina e β-catenina encontrava se 

reduzida na grande maioria dos casos, Ausência de expressão para E-caderina e 
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β-catenina foi observada em 14 (50%) e 16 (57%) metástases respectivamente. 

Observamos expressão nuclear para β-catenina em apenas dois casos.  

Observamos também redução importante na intensidade da expressão das 

integrinas na metástase óssea. Chama a atenção a expressão da integrina α3 que 

mostrou se forte em metade dos casos, semelhante ao observado nas metástases 

linfonodais.  

Em relação às cateninas, ocorreu expressão intermediária de γ-catenina e 

perda acentuada da expressão da α-catenina, nenhuma metástase apresentou 

expressão forte desta MAC 

Comparamos a expressão na metástase com o respectivo tumor primário 

para a E-caderina e β-catenina nos seis casos em que dispúnhamos das amostras 

pareadas e o resultado, junto com o escore de Gleason está na tabela 9.  

Encontramos maior porcentagem de expressão forte para ambos os 

marcadores no tumor primário quando comparado com a metástase (figura 16), 

sendo interessante notar que nenhum caso apresentou expressão maior na 

metástase quando comparado ao tumor primário.  
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Tabela 9. Análise pareada da expressão por IH de E-caderina e β-catenina no 

tumor primário e na metástase óssea de câncer de próstata 

 

 Gleason E-caderina β-catenina 

  Tumor 

Primário 

Metástase 

Óssea 

Tumor 

Primário 

Metástase 

Óssea 

1 4+3 forte reduzida reduzida reduzida 

2 5+4 forte reduzida reduzida reduzida 

3 3+3 forte forte forte reduzida 

4 4+4 reduzida reduzida reduzida reduzida 

5 3+4 forte reduzida forte forte 

6 5+4 forte reduzida forte reduzida 

 

0

1

2

3

4

5

6

E-caderina β-catenina 

tumor primario

metástase óssea

 Figura 16. Número de pacientes com expressão forte para E-caderina e β-

catenina no tumor primário e metástase óssea 

 

p 0,08 

p 0,273 



 

56 

 

Nas figuras 17 e 18 mostramos exemplo de perda de expressão de E-caderina e 

β-catenina em caso pareado. 

 

 

  

Figura 17. Perda de expressão de E-caderina na progressão do tumor primário (a) 

para a metástase óssea (b).  

 

 

 

   

Figura 18. Perda de expressão de β-catenina na progressão do tumor primário (a) 

para a metástase óssea (b).   
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4.3 Expressão das moléculas de adesão de acordo com a progressão 

 

Analisamos a expressão das MAC nos três estágios de progressão do CaP, 

estando representada na tabela 10 a porcentagem de pacientes com expressão 

forte para cada marcador em 111 tumores primários, 17 metástases linfonodais e 

28 metástases ósseas. 

Tabela 10. Porcentagem de pacientes com expressão forte para cada MAC de 

acordo com o sítio do tumor  

 

 Tumor  

Primário (%) 

Metástase 

linfonodal 

(%) 

Metástase 

óssea (%) 

p-valor 

n 111 17 28   

α3 32 53 48 0,173 

E-caderina 77 29 14 <0,001 

γ-catenina 18 12 45 0,016 

α3β1 10 6 0 0,329 

αv 23 0 24 0,053 

β4 20 6 4 0,109 

α2β1 21 0 0 0,003 

β-catenina 8 94 18 <0,001 

α-catenina 39 6 0 <0,001  

αvβ3 38 0 0 <0,001 

α2β3a 29 6 13 0,044  

α6 99 100 NA >0,999 
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5. Discussão 
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5. Discussão 

 

Associamos a expressão das MAC com o prognóstico do CaP localizado 

em pacientes submetidos à cirurgia com seguimento de 10 anos e pela primeira 

vez demonstramos que as expressões por IH dos anticorpos anti integrinas α3 e 

α3β1 têm importância prognóstica e pode identificar os pacientes com maior risco 

de recorrência bioquímica após a cirurgia. 

A introdução do PSA na prática clínica tornou possível o diagnóstico do 

CaP em fase inicial, fato que aumentou as chances de cura com a prostatectomia 

radical. No entanto, 20 a 30% dos pacientes apresentam recidiva bioquímica após 

a cirurgia e comumente recebem outras abordagens terapêuticas como a 

radioterapia, porém nesta situação a taxa de sobrevivência livre de doença diminui 

consideravelmente (Potters et al., 2004, D’Amico et al., 1998). 

Argumenta-se que a identificação prévia dos pacientes que sofrerão 

recidiva antes que ocorra a recorrência bioquímica possibilitaria o emprego do 

tratamento adjuvante em momento precoce, provavelmente melhorando o sucesso 

desta intervenção. Por este motivo, o conhecimento dos fatores que contribuem 

para o prognóstico do CaP é de primordial importância. 

O estabelecimento de biomarcadores que reflitam funções biológicas 

cruciais na oncogênese, tais como ciclo celular, adesão e motilidade celular 

permitiriam melhor avaliação prognóstica. E existe a suspeita de que alterações na 

expressão das MAC estejam relacionadas a esses eventos. 
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Alterações na expressão de MAC foram descritas no CaP (Goel et al., 2008, 

Albelda et al., 1993), porém os eventos moleculares responsáveis por essas 

mudanças e suas consequências ainda permanecem incertos. Adicionalmente, 

ainda não foi estabelecido se a expressão das MAC é fator de prognóstico no 

CaP. 

Em nossa série de CaP localizado encontramos redução global da 

expressão das integrinas no tumor primário corroborando estudos anteriores que 

mostraram perda de expressão de MAC na neoplasia prostática (Cress et al., 

1995Knox et al., 1994, Goel et al., 2008). A exceção foi a integrina α6 que foi 

expressa na maioria dos tumores.  

O achado de maior expressão da integrina α6 em nosso estudo confirma os 

achados de Bonkhoff (1993), que por IH  encontrou maior expressão da integrina 

α6 em 33 espécimes de prostatectomia e em 10 metástases linfonodais. Outros 

estudos indicaram que a expressão da integrina α6 estava relacionada com 

migração, disseminação e invasão do tumor (Knox et al., 1994,   Rabinovitz et al., 

1995). Além disso, o CaP normalmente metastatiza para ossos e linfonodos, locais 

ricos em lamininas 10 e 11 (cujo receptor é a integrina α6β1), portanto, a retenção 

de α6, segundo estes estudos, desempenharia um papel relevante na 

determinação do sítio preferencial de metástases do CaP.  

A expressão positiva e forte da integrina α6 observada em quase todos os 

111 tumores primários e 19 metástases linfonodais de nossa casuística (p>0,999), 

corrobora a hipótese de que a manutenção da expressão da integrina α6 é uma 

característica da progressão do CaP. 
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Inversamente, encontramos perda da expressão da integrina β4 com a 

progressão do tumor, expressão forte para esta subunidade foi encontrada em 

20% dos tumores primários, 6% das metástases linfonodais e em apenas 4% das 

metástases ósseas. Também, na série pareada de tumor primário com a sua 

metástase linfonodal, esta integrina apresentou perda de expressão em 71% dos 

pacientes, sendo a maior perda observada com a progressão dentre todas as 

integrinas avaliadas.  

A perda de β4 já havia sido descrita em estudos com linhagens celulares de 

CaP e também em pequenas séries de tumor primário. Nagle et al (1995), por 

exemplo, avaliaram 39 espécimes cirúrgicos de CaP e observaram que a perda de 

β4 estava associada à não visualização do hemidesmossomo na microscopia 

eletrônica, confirmando que a perda desta integrina é característica deste tumor, 

porém faltavam dados sobre a expressão desta subunidade em tecido 

metastático.   

Está estabelecido que α6 forma heterodímeros com as subunidades β1 e 

β4, e que ambos ligam-se à laminina da MEC. Na próstata normal e na neoplasia 

intra epitelial, a subunidade β4 é o par dominante para a subunidade α6, 

resultando na integrina α6β4 (Davis et al., 2001). Esta última é uma MAC 

essencial para a manutenção da adesão e do fenótipo epitelial normal, uma vez 

que é necessária para a formação do hemidesmossomo, uma estrutura que age 

como um freio da migração celular (Allen et al., 1998). A perda desta estrutura 

proporcionaria menor adesão elevando o potencial de invasão e metastatização 

da célula tumoral.  
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Propomos que durante a progressão do CaP, a perda de β4 levaria ao 

pareamento preferencial da α6 com a subunidade β1, resultando na integrina 

α6β1, que ao contrário da α6β4, promove apenas contato focal.  

A mudança de α6β4 para α6β1 teria consequências no fenótipo da célula, o 

que é exemplificado pela interação estática promovida pela α6β4 na linhagem 

hormônio sensível LNCaP comparado com a maior mobilidade associada com a 

expressão da integrina α6β1 na linhagem de CaP altamente agressiva 

denominada C4-2 (Edlund et al., 2001).  

Na linhagem LNCaP, a integrina α6β4 seria importante para a manutenção 

da adesão e restrição da migração, enquanto que as integrinas α6β1 e α3β1, 

ambas envolvidas na formação de contato focal e dinâmico, seriam importantes 

para a migração da célula tumoral (Rabinovitz et al., 1995). 

Nossos dados mostrando consistente manutenção da expressão de α6 e 

perda de β4 com a disseminação do tumor sugerem que estes eventos estejam 

relacionados com a progressão do CaP, confirmando os resultados prévios 

observados em linhagens celulares e tumores primários (Edlund et al., 2001, Davis 

et al., 2001). 

Ainda em relação à expressão das integrinas, observamos de acordo com a 

tabela 10, que dentre as oito integrinas avaliadas, seis apresentaram tendência de 

redução da expressão com a progressão do tumor para o linfonodo e na 

sequência para a metástase óssea. A confirmação destas perdas no tecido 

metastático tem importância, pois até agora as hipóteses propostas sobre o papel 
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das integrinas na progressão era baseado apenas em dados de linhagens 

celulares de CaP. 

Uma segunda exceção à reducão global de expresssão das MAC é a 

integrina α3 que mostrou aumento de positividade tanto na metástase óssea 

quanto na linfonodal. Cerca de metade dos pacientes com doença metastática, 

óssea ou linfonodal, apresentou expressão forte para este marcador.  

Ao realizarmos a análise pareada do tumor primário com a sua respectiva 

metástase linfonodal, notamos ganho de expressão no linfonodo em 35% dos 

pacientes, constituindo a maior porcentagem de ganho de expressão dentre todas 

as integrinas nesta situação. Estes dados de maior expressão com a progressão 

sugerem que a integrina α3 talvez tenha um papel na progressão do CaP. 

Reforçando essa hipótese, observamos na associação entre a expressão 

de integrinas com recorrência do tumor primário localizado após cirurgia, que α3 e 

α3β1 foram as únicas integrinas cuja expressão estava associada com recorrência 

na análise multivariada, o que corrobora a importância da subunidade α3 nesta 

neoplasia. 

O papel funcional da integrina α3 ainda é pouco compreendido e os dados 

sobre a influência desta integrina na oncogênese é contraditório. Um estudo 

relatou que a redução da expressão estava relacionada à histologia indiferenciada, 

metástases linfonodais e baixa sobrevida livre de doença no câncer de cólon 

(Hashida et al., 2002). Inversamente, existe estudo in vitro em câncer renal (Oertl 

et al., 2006) e dados in vivo sobre carcinomas de células escamosas oral 
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mostrando forte correlação positiva entre a expressão da integrina α3 e 

metástases linfonodais (Nagata et al., 2003). 

No CaP há informações limitadas em relação à expressão da integrina α3, 

Schmelz e cols. observaram positividade para α3 e α6 de 54 e 70%, 

respectivamente, em 56 espécimes de prostatectomia radical, e observaram 

correlação inversa do escore de Gleason com a expressão de α3 e α6 (Schmelz et 

al., 2002).  

Não há demonstração prévia de correlação entre expressão de integrinas 

com recorrência tumoral no CaP, sendo inédita a demonstração de que a forte 

expressão da integrina α3 aumenta em três vezes a chance de recidiva após 

prostatectomia radical, sugerindo que a integrina α3 é potencial marcador de 

prognóstico neste tumor.  

Embora nossos resultados indiquem um papel importante para a integrina 

α3, é importante salientar que nenhuma subunidade alfa existe isoladamente, 

estando sempre associada a uma subunidade beta na formação do heterodímero 

de integrina.  

A demonstração de expressão positiva da integrina β1 em estudo que 

avaliou a expressão das integrinas no CaP (Knox et al., 1994),  associado a 

demonstração de níveis semelhantes de α3 e β1 em estudo com quatro linhagens 

celulares de CaP (Bello-DeCampo et al., 2001), corroboram os dados da literatura 

que mostram que a subunidade α3 associa-se exclusivamente com a integrina β1, 

resultando na integrina α3β1.  
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Nossos achados, mostrando que a expressão da integrina α3β1 também 

está associada com recorrência, apóiam a hipótese do pareamento exclusivo das 

subunidades α3 e β1. Portanto, quando indicamnos que a imuno-expressão dos 

anticorpos anti α3 e α3β1 está independentemente associada com a recorrência 

bioquímica,  isto significa que a integrina α3β1  está associada com a recidiva do 

CaP. 

Segundo a literatura, o pareamento de α3 e β1 parece estar relacionado  a  

maior agressividade tumoral (Melchiori et al., 1995, Bartolazzi et al., 1994), o que 

pode ser explicado pela somatória do prognóstico negativo relacionado à 

expressão de α3 combinada à reconhecida influência da subunidade β1 no 

potencial metastático de células cancerígenas, conforme observado nos estudos 

que avaliaram esta subunidade no CaP (Murant et al., 1997). 

A integrina α3β1 conecta-se a vários ligantes, incluindo colágeno, laminina, 

fibronectina e epiligrina, e embora ela interaja com uma ampla gama de proteínas 

da MEC, suas propriedades adesivas são fracas quando comparadas com outras 

integrinas, tais como α6β4. Consequentemente, a expressão da integrina α3β1 

teria como resultado a modificação da adesão celular, permitindo a migração e 

invasão tecidual (Edlund et al., 2001). 

De acordo com nossos resultados, apesar da forte positividade da integrina 

α3β1 estar presente em apenas 10% dos casos avaliados, qualquer positividade 

foi independentemente associada à recidiva tumoral, indicando um papel potencial 

desta integrina como marcador de prognóstico no CaP. Acreditamos que a 

expressão de α3β1 positiva é importante na promoção da motilidade celular e 
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disseminação do CaP, como também demonstrado em outras neoplasias 

(Fukushima et al., 1998, Giannelli et al., 2002). 

Em concordância com nossa hipótese, Melchiori e cols. (1995) 

demonstraram que a expressão de α3β1 facilitou a invasão e migração de 

linhagens celulares de melanoma, e definiu as suas propriedades como receptor 

de migração e invasão ao invés de receptor de adesão. 

Existem poucos dados disponíveis (na maioria, in vitro) sobre a expressão 

da integrina α3β1 no CaP, e aqueles que existem demonstram resultados 

similares. Rabinovitz avaliou a expressão das integrinas em LNCAP, tipo particular 

de linhagem de CaP hormônio sensível, e postulou que as expressões das 

integrinas α3β1 e α6β1 eram importantes para a migração celular (Rabinovitz et 

al., 1995).  

A adequada interação entre a E-caderina e as cateninas é igualmente 

importante para manutenção da integridade do epitélio glandular e do fenótipo 

benigno (Kemler et al., 1993), sendo esperado que a disfunção desta interação 

colabore na oncogênese. A perda da E-caderina resultaria em alteração da 

adesividade da célula epitelial e facilitaria a invasão do estroma, migração e 

disseminação do tumor à distância, sendo teoricamente um candidato a marcador 

de prognóstico em diversas neoplasias (Otto et al., 1993). 

A perda de E-caderina pode também ser vista como uma alteração 

participante do fenômeno da transição epitélio-mesenquimal observado em 

diversas neoplasias, inclusive no CaP (Ke et al., 2008).  
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A transição epitélio-mesenquimal consiste em programa biológico 

necessário para a aquisição de características malignas pelas células epiteliais 

neoplásicas e está relacionada à perda da adesão celular. Este fenômeno é 

caracterizado pela perda do fenótipo epitelial normal e surgimento de condição de 

arranjo celular frouxo, mesenquimal, que apresenta maior potencial de migração, 

sendo considerado um passo essencial no processo de metastatização. 

Em nossa série de tumores primários notamos que a expressão de E-

caderina era mantida em 77% dos 111 tumores primários, ocorrendo porém 

redução significativa da expressão com a progressão da neoplasia (p<0,001). 

Apenas 29 e 14% dos pacientes com metástase linfonodal e óssea 

respectivamente apresentavam forte expressão de E-caderina, sendo concluído 

que a perda de expressão de E-caderina é uma característica da progressão do 

CaP, o que fez com que outros autores, ao encontrarem observação semelhante, 

considerassem a E-caderina um gene supressor (Visakorpi et al., 2003). 

Alguns autores, apesar de concordarem que a redução da expressão da E-

caderina no tumor primário seja importante para a invasão e disseminação da 

neoplasia, postulam que para ocorrer a colonização e o crescimento das 

metástases à distância, seria necessária a re-expressão da E-caderina para níveis 

maiores do que o observado no tumor primário (DeMarzo et al., 1999, Saha et al., 

2008). Esta hipótese torna-se factível se acreditarmos que a perda de expressão 

ocorre de forma temporária através de um mecanismo epigenético reversível, 

como por exemplo a hipermetilação da área promotora do gene.    
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Rubin et al. (2001), concordando com a teoria da re-expressão, mostraram 

expressão forte e homogênea de E-caderina em 9 de 10 metástases ósseas; 

porém é importante salientar que todos os pacientes deste estudo receberam 

hormonioterapia previamente ao surgimento de metástases o que artefatualmente 

interfere na interpretação do escore de Gleason e aumenta a expressão de E-

caderina, α e β cateninas, conforme demonstrado por Patriarca et al. (2003) em 20 

tumores de próstata após tratamento hormonal.  

A existência de estudos com resultados contrários, a pequena casuística de 

parte dos estudos que sugerem maior expressão com a progressão somada à não 

realização da análise pareada do tecido primário com a respectiva metástase 

formam a crítica à teoria da re-expressão. No mesmo sentido, não encontramos 

ganho de expressão em nenhum caso na análise pareada de seis metástases 

ósseas e observamos perda de expressão em 65% dos casos na análise pareada 

de 17 metástases linfonodais. Em concordância com nossos achados, dois 

estudos avaliaram a expressão de E-caderina em 14 metástases linfonodais 

(Cheng et al.,  1996) e 14 metástases ósseas pareadas com seus respectivos 

tumores primários (Bryden et al., 2002), e ambos encontraram perda de expressão 

de E-caderina na progressão para a metástase em todos os casos avaliados. 

Nossos resultados, em conjunto, contradizem a hipótese da re-expressão e 

o ponto forte é que a nossa casuística constitui-se no maior estudo sobre 

expressão de E-caderina em metástase óssea. Outro aspecto importante é que a 

positividade imuno-histoquímica para citoqueratina e PSA em todos os casos de 
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nossa análise assegura a preservação do antígeno após o processo de 

descalcificação, conferindo solidez aos nossos achados. 

Interessante notar que, ao avaliarmos os tumores primários dos pacientes 

com metástase linfonodal, ou seja, em estádio mais avançado, vemos pela tabela 

6 que apenas 11% destes apresentavam expressão forte, o que contrasta com os 

77% apresentados pelos primários em estádio localizado, o que indica que a 

perda de expressão de E-caderina seja evento tardio na oncogênese do CaP.  

A hipótese de que a perda de E-caderina seja característica da progressão 

do CaP também ganha força quando percebemos que a expressão de E-caderina 

nos 111 tumores primários, em estágio precoce, não mostrou ser preditor de 

recidiva tumoral após a prostatectomia radical, sinalizando que nos estádios 

iniciais do CaP, a E-caderina não tem papel fundamental no desenvolvimento do 

tumor. 

Existem relatos contraditórios na literatura em relação ao papel da E-

caderina como fator preditor de recorrência após cirurgia. Umbas (1994) notou 

correlação entre a perda de expressão por IH com maior estádio patológico e 

recidiva bioquímica em 89 pacientes submetidos a prostatectomia radical. 

Resultados similares com a mesma metodologia foram obtidos por outros autores 

(Wu et al., 2003, De Marzo et al., 1999).  

Ao contrário, e concordante com nossos resultados, Brewster (1999) 

mostrou que a perda de expressão da E-caderina não foi preditor independente de 

recidiva tumoral ao avaliar 76 pacientes submetidos à cirurgia por CaP. 
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Os resultados díspares somados ao que encontramos em nossa casuística, 

não permitem, por enquanto a adoção da expressão desta MAC como marcador 

de prognóstico no CaP localizado. 

Sobre o mecanismo responsável pela perda de expressão, acreditamos que 

a hipermetilação da área promotora do gene tenha um papel importante na perda 

da E-caderina no CaP.  

O nosso grupo estudou, através de microdissecção, 35 espécimes de CaP 

e observou hipermetilação da área promotora de E-caderina em 70% dos casos 

de alto grau versus 33% em tumores de baixo grau, e mostrou correlação destes 

resultados com os achados na imuno-histoquímica (IH). Concluímos que a 

metilação do gene da E-caderina é comum no CaP de alto grau, que a intensidade 

da metilação correlaciona-se com a agressividade tumoral e que a função 

supressora da E-caderina é comprometida por metilação da área promotora de 

seu gene (Li et al., 2001). 

As cateninas são MAC que também atuam na manutenção da integridade 

epitelial e a perda de sua expressão interfere na adesão intercelular, mesmo se a 

E-caderina estiver presente, influenciando na carcinogênese. Por isto o estudo em 

conjunto do padrão de expressão das cateninas e caderinas é importante, sendo a 

β-catenina a mais estudada no CaP, que conforme exposto, é uma MAC que além 

de atuar na adesão tem papel na proliferação celular.  

Perda de expressão de β-catenina correlacionou-se a maior escore de 

Gleason e estádio em 112 tumores primários localizados submetidos à cirurgia em 

estudo conduzido por Kallakury et al.,(2001b). Morita et al. (1999) avaliaram 45 
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espécimes de prostatectomia radical e também encontrarram correlação entre 

menor expressão das três cateninas com indiferenciação do tumor e invasão da 

cápsula da próstata pelo câncer. De acordo com estes dados, a perda de β-

catenina por estar associada a maior estádio e escore de Gleason teoricamente 

deveria aumentar a chance de recorrência do tumor após tratamento.  

No entanto, em nossa série, apesar de encontramos perda acentuada de 

expressão de β-catenina no tumor primário, tal expressão não se mostrou 

preditora de recorrência. Da mesma forma, o estudo realizado por Morita et al. 

(1999) não mostrou correlação entre a expressão das cateninas e recidiva, 

concluindo que a expressão desta MAC não está associada ao prognóstico do 

CaP em estádio precoce submetido à cirurgia.  

Nas metástases ósseas também houve menor expressão de β-catenina, 

porém inesperadamente, na metástase linfonodal nos deparamos com expressão 

significativamente maior quando comparado ao tumor primário ou à metástase 

óssea (p<0,001).   

É sabido que nas células com perda de E-caderina, a β-catenina mantém-

se livre no citoplasma onde pode ser degradada ou transportada para o núcleo, 

onde atua como promotor da transcrição de genes relacionados com a 

proliferação celular. A expressão nuclear de β-catenina nesses casos parece estar 

associada a pior prognóstico, Chen (2004) confirmou esta hipótese ao mostrar 

correlação entre redução da β-Catenina na membrana e ganho de expressão no 

núcleo com maior grau e estádio em 49 tumores primários e 18 metástases 

ósseas e linfonodais. 
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Porém, em nossa casuística, apesar de ocorrer redução de E-caderina na 

membrana na maior parte dos casos, só encontramos expressão nuclear de β-

catenina em apenas dois pacientes, denotando que a via da β-catenina nuclear 

que regula a proliferação celular encontra se desativada na progressão do CaP. A 

manutenção de expressão de β-catenina no linfonodo pode ser explicada pela 

estabilização das cateninas por outra molécula como postulada por Morita que 

observou situação semelhante em um terço dos pacientes com CaP avaliados 

(Morita et al., 1999).  

Outro aspecto importante em relação à expressão de β-catenina no CaP é 

a controvérsia sobre a maior expressão desta MAC com a disseminação do tumor 

para o osso. Bryden et al (2002) avaliaram, por hibridização in situ, a expressão do 

RNA mensageiro da β-catenina em 14 metástases ósseas pareadas com seus 

respectivos tumores primários, e notou perda de expressão na progressão para a 

metástases em todos os casos.  

Em contraste, dois estudos mostraram maior expressão de β-catenina por 

imuno-histoquímica na metástase óssea em relação ao tumor primário. Saha 

(2008) mostrou que 12 de 17 metástases (71%) apresentavam expressão forte e 

homogênea de β-catenina comparado com 4 de 22 (18%) tumores primários. 

Similarmente, Chen (2004) encontrou forte expressão de β-catenina no tumor 

primário, linfonodo e osso em 34%, 77% e 85% dos casos respectivamente, 

denotando sua maior expressão com a progressão da neoplasia.  

A presença de expressão forte de β-catenina em apenas 18% das 

metástases ósseas, somado à inexistência de ganho de expressão quando 
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fizemos a análise dos tumores primários pareados com a sua respectiva 

metástase, contradizem a hipótese da re-expressão de β-catenina na 

disseminação do tumor para o osso. Especulamos que a perda de β-catenina e E-

caderina é importante na disseminação da neoplasia, mas que a re-expressão no 

sítio metastático à distância, não é essencial para o estabelecimento da 

metástase, uma vez que tal fenômeno não foi observado em nenhum caso. 

Em relação às α e γ cateninas, observamos redução de expressão de 

ambas no tumor primário e uma nítida tendência de redução da expressão da  α-

catenina com a progressão do tumor (p<0,001) confirmando os achados prévios 

da literatura (Kallakury et al., 2001a). Já a γ-catenina apresentou um aumento da 

expressão com a progressão do tumor para o sítio à distância (p=0,016).  

A função destas duas cateninas, junto com a E-caderina e β-catenina, é 

primordial para a manutenção da adesão intercelular, mas o fato de metade das 

metástases ósseas apresentarem expressão normal de γ-catenina não significa 

que a adesão esteja preservada, pois neste mesmo sítio a expressão forte de E-

caderina, α e β-cateninas ocorreu em apenas 14%, 18% e 0% dos casos de tumor 

localizado, metastático em linfonodo e metastático em osso respectivamente. A 

perda de qualquer uma destas moléculas desestabiliza o complexo caderina-

catenina e prejudica a adesão celular. 

No tumor primário, poucos estudos avaliaram em conjunto a expressão de 

α e γ-cateninas no CaP como fator preditor de recorrência após o tratamento. Van 

Oort (2007) avaliou 65 pacientes tratados com cirurgia e mostrou que a redução 

de expressão de α e β e γ-cateninas era acompanhada de menor sobrevida, 
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sendo que na análise multivariada, incluindo dados clínicos, somente a perda de 

α-catenina mostrou-se preditora de menor sobrevida (van Oort et al., 2007). 

Ao contrário de van Oort et al.  (2007), não observamos associação entre 

as expressões destas duas cateninas com a recidiva do tumor após cirurgia. A 

disparidade do resultado pode ser explicada pela população heterogênea do 

estudo de van Oort, que incluiu pacientes com doença avançada submetidos à 

cirurgia não curativa, além de tumores primários localizados. 

Em concordância com nosso resultado, Richmond avaliou, por IH e com 

critério de análise semelhante, 79 pacientes com diagnóstico de CaP e, embora na 

análise univariada a perda de E-caderina e α-catenina foram preditoras de menor 

sobrevida, na multivariada apenas a expressão da E-caderina manteve-se 

independentemente associada à menor sobrevida (Richmond et al., 1997). Porém 

este estudo, assim como o de van Oort, incluiu pacientes com tumor de próstata 

com estádios diversos, em contraposição ao nosso que avaliou a sobrevida em 

população homogênea de tumores clinicamente localizados. 

Embora um número de alterações de expressão de MAC tenha sido 

descrito na progressão do CaP, a regulação destas mudanças não é bem 

compreendida e os resultados descritos foram conflitantes. 

Como existem poucos estudos avaliando o tecido metastático, somente 

hipóteses podem ser feitas sobre o papel das MAC na progressão do CaP, mas 

baseado em nosso estudo a perda de expressão das MAC parece ser 

característica deste evento. Acreditamos, por isto, que os resultados desta 

pesquisa colaboram para o conhecimento do processo de carcinogênese do CaP.  
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Atualmente, não há estudos que tenham avaliado todas estas MAC em 

amostras clínicas como marcadores de prognóstico; a maioria dos estudos em 

CaP, especialmente em relação às integrinas, concentra-se principalmente na 

descrição de expressão, ao invés de correlacionar estes dados com a recorrência 

tumoral.  

Por esta razão, um aspecto importante de nossa pesquisa é que este é o 

primeiro estudo na literatura indexada que associou a expressão de integrinas 

com recorrência do tumor após tratamento cirúrgico do CaP localizado. Outro 

ponto forte é a realização dos procedimentos pelo mesmo cirurgião, o que diminui 

a influência das variáveis relacionadas ao ato cirúrgico. A análise da expressão de 

cada marcador simultaneamente em todas as amostras através do TMA também 

colabora para a homogeneidade dos resultados do estudo 

Por outro lado, reconhecemos as limitações inerentes a qualquer estudo 

retrospectivo, o que qualifica o nosso resultado, a priori, como gerador de 

hipótese. Portanto, torna-se necessária a validação destes resultados através de 

estudos prospectivos com outras séries de casos e com o emprego de outras 

metodologias de análise de expressão das MAC. 

Caso nossos resultados sejam confirmados, eles poderão ser aplicados na 

prática clínica para melhorar a avaliação do prognóstico dos pacientes com CaP. 

Em combinação com outros testes moleculares e bioquímicos, os testes de 

expressão para a integrina α3 e α3β1 poderão ajudar a identificar e selecionar os 

pacientes com maiores chances de recorrência para tratamento adjuvante 

precoce, portanto melhorando o controle da doença. Ao mesmo tempo, seria 
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possível poupar muitos pacientes de tratamento adjuvante desnecessário e suas 

complicações associadas.  

Outra aplicação seria o desenvolvimento de terapias alvo para bloquear a 

disseminação da doença e neste sentido protocolos atualmente estão sendo 

realizados com o emprego de anticorpo anti α3β1 (Lillo., 2004). Existem também 

relatos de estudos fase II avaliando a atividade de anticorpos monoclonais anti 

integrina em associação com docetaxel e prednisona, esquema clássico de 

quimioterapia para o CaP, em pacientes com tumor hormônio refratário (Goel et 

al., 2008). 
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6. Conclusão 
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6. Conclusão 

 

Demonstramos que a imuno-expressão das integrinas α3 e α3β1 

está independentemente associada com a recidiva do câncer de próstata 

localizado após prostatectomia radical, sugerindo que estas moléculas de 

adesão sejam marcadores potenciais de prognóstico desta neoplasia. 

 

Mostramos, ainda que a perda de expressão das moléculas de 

adesão é uma característica da progressão do câncer de próstata e que 

este fenômeno pode estar relacionado ao potencial metastático deste 

tumor. 
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7. Perspectivas 
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7. Perspectivas 
 
 

● Revalidar os nossos resultados obtidos por imuno-histoquímica em outra 

casuística de pacientes com câncer de próstata através de técnica de expressão 

gênica (RT-PCR) das integrinas que se mostraram associadas com o prognóstico 

nesta análise preliminar. Para isto avaliaremos as amostras contidas no banco de 

tumores do LIM 55 da Disciplina de Urologia do HCFMUSP. 

 

● Estabelecimento de linha de pesquisa sobre a expressão de moléculas de 

adesão em uro-oncologia, já tendo iniciado a análise de expressão destas 

moléculas em tumores uroteliais do trato urinário superior por imuno-histoquímica 

com emprego de TMA já confeccionado. 
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