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RESUMO 

 

Amorin, VA. Relação entre a expressão proteica de MT1-MMP, MMP-2 e TIMP-2 e 

a progressão do carcinoma papilífero da tireoide. Tese. Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

O câncer de tireoide é a neoplasia endócrina mais prevalente e sua incidência 

aumentou nas últimas três décadas em todo o mundo. Sabe-se que o crescimento e 

a proliferação de células cancerígenas são amplamente influenciados por sua 

interação mecânica com o microambiente. Assim, as metaloproteinases da matriz 

(MMPs) interferem fisicamente na matriz extracelular (MEC) circundante para 

permitir a migração celular e o desenvolvimento do tumor, sendo que o complexo 

ternário MT1-MMP/ MMP-2/ TIMP-2 tem demonstrado ter grande participação nesse 

mecanismo. Este estudo teve como objetivo investigar a expressão 

imunoistoquímica da MT1-MMP, MMP-2 e TIMP-2 no carcinoma papilífero da 

tireoide (CPT) e correlacionar os achados com os parâmetros clínico-patológicos e 

com a progressão tumoral. Os pacientes com CPT foram divididos em: CPT sem 

metástase (CPTS), CPT com metástase (CPTM) e metástase linfonodal cervical 

(ML). Também foi realizada análise morfométrica dos colágenos tipo I e III em 

tumores primários de CPT. O CPT apresentou um aumento da expressão de MT1-

MMP, MMP-2 e TIMP-2 quando comparadas com o tecido normal. A protease MT1-

MMP mostrou-se positiva em 82,6% dos casos de CPTM e em 60% no CPTS, sendo 

que na ML houve um aumento da expressão moderada e intensa (34,7%). A 

expressão de MT1-MMP foi correlacionada com o estadio da doença (p= 0,02) e 

idade (p= 0,01). A MMP-2 mostrou-se positiva em 60% dos casos de CPTM e em 

80% no CPTS, com predomínio de marcação leve, porém na ML houve um aumento 

da marcação moderada e intensa (48%). Todos os casos apresentaram marcação 

positiva para o TIMP-2 e a marcação predominante foi a intensa nos grupos CPTM e 

ML, e moderada no grupo CPTS (80%). O colágeno tipo I diminuiu no CPTS e 

CPTM. A expressão concomitante de MT1-MMP, MMP-2 e TIMP-2 foi vista em 48% 

dos pacientes com CPTM, 52% no grupo ML e em 40% no grupo CPTS. Embora 

nem todos os pacientes que evoluíram para a metástase possuíam expressão 

concomitante dessas proteínas em células malignas, a MT1-MMP foi correlacionada 



com o alto estadio (III e IV) e idade acima de 45 anos no CPT. Houve uma 

diminuição do colágeno tipo I no CPT quando comparados com tecido tireoidiano 

saudável, que é característico do remodelamento da MEC nos estágios iniciais da 

doença.  

 

Palavras-chave: carcinoma papilífero de tireoide, metástase linfonodal, matriz 

extracelular, metaloproteinases, imunoistoquímica, fatores clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Amorin, VA. Relationship between MT1-MMP, MMP-2 and TIMP-2 protein 

expression and the progression of papillary thyroid carcinoma. Thesis. Faculty 

of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Thyroid cancer is a more prevalent endocrine neoplasia and its increase in the last 

three decades worldwide. It is known that the growth and proliferation of cancer cells 

are largely influenced by their mechanical interaction with the microenvironment. 

Thus, matrix metalloproteinases (MMPs) physically interfere with the surrounding 

extracellular matrix to allow cell migration and tumor development. The MT1-MMP/ 

MMP-2/ TIMP-2 ternary complex has been shown to play a major role in this 

mechanism. This study aimed to investigate the immunohistochemical expression of 

MT1-MMP, MMP-2 and TIMP-2 in papillary thyroid carcinoma (PTC) and to correlate 

the findings with clinical pathological parameters and tumor progression. PTC 

patients were divided into: PTC without metastasis (CPTS), PTC with metastasis 

(CPTM) and cervical lymph node metastasis (ML). Morphometric analysis of collagen 

types I and III in primary PTC tumors was also performed. PTC showed an increased 

expression of MT1-MMP, MMP-2 and TIMP-2 when compared to normal tissue. The 

MT1-MMP protease was positive in 82.6% of CPTM cases and in 60% without CPTS, 

whereas in ML there was an increase in moderate and intense expression (34.7%). 

MT1-MMP expression was correlated with the stage of the disease (p= 0.02) and age 

(p=0.01). MMP-2 was positive in 60% of CPTM and 80% in CPTS, with a 

predominance of weak marking, but in ML there was an increase in moderate to 

intense marking (48%). All cases showed positive expression for TIMP-2 and the 

predominant marking was intense in the CPTM and ML group, and moderate in the 

CPTS group (80%). Type I collagen decreased in CPTS and CPTM. Concomitant 

expression of MT1-MMP, MMP-2 and TIMP-2 was seen in 48% of patients with 

CPTM, 52% in the ML group and 40% in the CPTS group. Although not all patients 

who progressed to metastasis had concomitant expression of these proteins in 

malignant cells, MT1-MMP was correlated with high stage (III and IV) and age over 

45 years on CPT. There was a decrease in type I collagen in CPT when compared to 



healthy thyroid tissue, which is characteristic of ECM remodeling in the early stages 

of the disease. 

 
Keywords: papillary thyroid carcinoma, lymph node metastasis, extracellular matrix, 

metalloproteinases, immunohistochemistry, clinical factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer de tireoide é a neoplasia endócrina mais prevalente e sua incidência 

aumentou nas últimas três décadas em todo o mundo. Se as tendências recentes 

forem mantidas, o câncer de tireoide pode se tornar o quarto câncer mais comum 

até 2030 nos Estados Unidos (LA VECCHIA et al., 2015; RAJABI et al., 2019). No 

Brasil, as estimativas apontam que haverá 13.780 novos casos, sendo 1.830 

homens e 11.950 mulheres, com 748 mortes (239 homens e 509 mulheres). Além 

disso, é o quinto tumor mais frequente em mulheres nas regiões Sudeste e 

Nordeste, desconsiderando o câncer de pele não melanoma. Os carcinomas 

diferenciados são os tipos mais frequentes, sendo eles: o papilífero (entre 50% e 

80% dos casos), o folicular (de 15% a 20% dos casos) e o de células de Hürthle 

(menos que 5%). Existem ainda os carcinomas pouco diferenciados (cerca de 10% 

dos casos) e os indiferenciados (também cerca de 10%) (INCA, MS, 2018). 

De acordo com a origem celular, o câncer de tireoide é classificado em 2 tipos 

histológicos principais. As células parafoliculares ou C têm uma função 

neuroendócrina, produzem e secretam o hormônio calcitonina e originam o 

carcinoma medular da tireoide. Porém, a maioria das neoplasias ocorre nas células 

foliculares, responsáveis pela síntese do hormônio tireoidiano. Os tumores derivados 

de células foliculares podem ser divididos em três formas patológicas principais: 

carcinoma papilífero da tireoide (CPT), carcinoma folicular da tireoide (CTF) e 

carcinoma anaplásico da tireoide (CAT) (VALVO; NUCERA, 2019). O carcinoma 

anaplásico da tireoide ou carcinoma indiferenciado da tireoide é um tumor agressivo 

raro, que perde as características biológicas das células foliculares originais, como 

captação de iodo e síntese de tireoglobulina e o prognóstico é quase sempre fatal 

(CHIACCHIO et al., 2008). No entanto, a maioria dos carcinomas da tireoide 

apresenta um crescimento lento e um bom prognóstico com taxas de sobrevida a 

longo prazo (95% aos 20 anos), embora o risco de mortalidade por doenças 

recorrentes ou persistentes ainda seja alto (SHAKIB et al., 2019).   

O CPT é o tipo mais comum de carcinoma bem diferenciado da tireoide, 

constituindo 81,2% de todas as malignidades da tireoide (CHA et al., 2000). As taxas 

de sobrevida relatadas para lesões não metastáticas são de 97,8% em cinco anos e 
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94,9% em 10 anos. Geralmente, o CPT é detectado entre a terceira e quinta 

décadas de vida dos pacientes com idade média de 40 anos. A incidência de CPT 

aumenta com a idade e as mulheres são mais frequentemente afetadas que os 

homens, em proporções de 2:1 a 4:1 (LUO et al., 2017). Apesar de ter curso 

geralmente favorável, com sobrevida em 10 anos superior a 90%, estudos relatam 

uma taxa de recorrência de 8 a 23% após o tratamento inicial da operação (GUO; 

WANG, 2014). 

No aspecto microscópico, o CPT convencional (clássico) é caracterizado pela 

arquitetura papilar e características nucleares típicas como cromatina fina e 

regularmente dispersa (aspecto de vidro fosco), pseudoinclusões e fendas na 

membrana nuclear. Porém, uma proporção significativa de CPT exibe uma 

variedade de características morfológicas que diferem do convencional. O CPT 

possui 15 variantes histológicas identificadas, sendo as de melhor prognóstico a 

clássica e a folicular. Algumas variantes, incluindo as de célula alta, célula colunar, 

hobnail, esclerosante difusa e sólida, estão associadas a um comportamento mais 

agressivo do que o CPT clássico. O CPT clássico é o mais comum (70 a 80%), 

seguido da variante folicular. Já o microcarcinoma corresponde ao CPT com 

tamanho inferior a 1 cm (PUSZTASZERI; AUGER, 2017). No entanto, o prognóstico 

desses tumores está mais relacionado ao estágio clínico do que à própria variante, 

pois tumores encapsulados ou pequenos apresentam melhor prognóstico (SHI et al., 

2016). 

Com isso, fatores como presença ou ausência e grau de invasão vascular, 

multifocalidade, número e tamanho de linfonodos cervicais com metástases e 

presença ou não de invasão capsular foram incorporados no sistema de 

classificação de risco de recorrência publicados pela Associação Americana de 

Tireoide (ATA) (HAUGEN et al., 2016). O sistema de estadiamento preconizado pela 

União Internacional para o Controle do Câncer (UICC) é denominado Sistema TNM 

de Classificação dos Tumores Malignos. Esse sistema baseia-se na extensão 

anatômica da doença, levando em conta as características do tumor primário (T), 

descreve se existe disseminação da doença para os linfonodos regionais (N), e a 

presença ou ausência de metástases à distância (M). Estes parâmetros recebem 

graduações, geralmente de T0 a T4, de N0 a N3 e de M0 a M1, respectivamente 
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(BARBOSA et al., 2017). Assim, os fatores de mau prognóstico do CPT incluem 

idade avançada no diagnóstico, sexo masculino, tumor de grande tamanho e 

crescimento extratireoidiano. A cirurgia geralmente é a terapia indicada para o CPT, 

sendo que a extensão da cirurgia depende do tamanho do tumor primário e da 

ausência ou presença de metástases em linfonodos (ABDULLAH et al., 2019). 

Embora o câncer seja uma doença multifatorial, está bem estabelecido que 

alterações genéticas, epigenéticas e fatores ambientais são a base da 

carcinogênese, e esses fatores desempenham papéis fundamentais na patogênese 

e/ou progressão dos vários tipos de câncer humano, incluindo o câncer de tireoide 

(MURUGAN; MUNIRAJAN; ALZAHRANI, 2018). No CPT, fatores ambientais, em 

especial a deficiência de iodo, têm importante papel na patogênese desse tumor. 

Outros fatores, como a radioterapia externa na infância e adolescência, exposição à 

radiação ionizante, doença tireoidiana preexistente e fatores genéticos, entre eles 

mutação de RAS, proteína ERK e rearranjos do RET/ PTC estão associados com o 

aumento do desenvolvimento do carcinoma papilífero (INCA, MS, 2018; VALVO; 

NUCERA, 2019). Sabe-se também que o crescimento e a proliferação de células 

cancerígenas são amplamente influenciados por sua interação mecânica com o 

microambiente (HUANG et al., 2019). Com isso, estudos mostram que a matriz 

extracelular (MEC) é a principal barreira às metástases tumorais. Quando o tumor 

rompe a membrana basal e entra na MEC, é o início da metástase e invasão do 

tumor (WALKER; MOJARES; DEL RIO HERNANDEZ, 2018). Semelhante a outros 

carcinomas, o CPT é caracterizado principalmente por efeitos biológicos, como a 

destruição da MEC e das membranas basais. Assim, pequenas alterações na 

homeostase do microambiente podem ter efeitos significativos na proliferação de 

células cancerígenas. O colágeno, como o componente mais significativo da MEC, 

determina as propriedades funcionais primárias da matriz e alterações na deposição 

ou degradação desta proteína podem levar à perda da homeostase da MEC 

(BONNANS; CHOU; WERB, 2014).  

A degradação da MEC envolve diferentes tipos de proteases, porém as principais 

são as metaloproteinase da matriz (MMPs). As MMPs desempenham um papel 

central em praticamente todos os principais estágios da progressão tumoral: 

invasividade e migração de células tumorais, escape da apoptose e do sistema 
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imunológico, metástase e angiogênese (JABŁOŃSKA-TRYPUĆ; MATEJCZYK; 

ROSOCHACKI, 2016). Assim, as MMPs interferem fisicamente na MEC circundante 

para permitir a migração celular, como também criam um microambiente propício ao 

desenvolvimento do tumor por meio da liberação do fator de crescimento e 

exposição de sítios de ligação no local (WALKER; MOJARES; DEL RÍO 

HERNÁNDEZ, 2018). Algumas metaloproteinases da matriz (MMPs) são 

anormalmente expressas no CPT e podem ser usadas como marcadores de 

diagnóstico (ZHANG et al., 2018). Em carcinomas papilíferos da tireoide, a ativação 

de MMP-2 e a expressão de MT1-MMP parecem estar correlacionadas com a 

presença de metástases linfonodais (YEH et al., 2006). Nesse contexto, as 

informações de expressão e regulação da atividade de MMPs implicadas na 

progressão tumoral podem ajudar não apenas a entender melhor os mecanismos 

moleculares de invasão e metástases, mas também no desenvolvimento de novos 

medicamentos e terapia. 

Com isso, discutimos o papel da matriz extracelular no carcinoma papílifero da 

tireoide, assim como os mecanismos que ocorrem durante a sua degradação 

através da ação das MMPs, favorecendo o processo de metástase, que é um dos 

principais fatores que influenciam no prognóstico e sobrevida dos pacientes 

portadores desta neoplasia.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Matriz extracelular: estrutura e função 

 

A matriz extracelular (MEC) é comumente definida como o componente não 

celular do tecido que fornece suporte estrutural bioquímico e essencial para seus 

constituintes celulares. Todo órgão possui uma MEC com composição única, gerada 

nos estágios embrionários iniciais. Nos mamíferos, a MEC é composta por cerca de 

300 proteínas que contribuem para a estrutura e função da MEC (INSUA-

RODRÍGUEZ; OSKARSSON, 2016). A MEC consiste em uma malha de proteínas 

fibrosas, proteoglicanos, materiais amorfos, minerais e água. Também contém 

fatores de crescimento e outras citocinas que orquestram processos de 

desenvolvimento em morfogênese, regeneração e manutenção (ROZARIO; 

DESIMONE, 2010). 

 Existem dois tipos principais de MEC que diferem em relação à sua localização e 

composição: a matriz intersticial do tecido conjuntivo, que circunda as células; e a 

membrana basal, que é uma forma especializada de MEC que separa o epitélio do 

estroma circundante. A matriz intersticial envolve as células e é composta 

principalmente de colágeno I e fibronectina, que fornecem andaimes estruturais para 

os tecidos. Por outro lado, a membrana basal é mais compacta que a matriz 

intersticial e consiste principalmente de colágeno IV, lamininas, proteoglicanos e 

outras proteínas, como nidogênio e entactina, sintetizadas e secretadas pelas 

células epiteliais e células endoteliais (BONNANS; CHOU; WERB, 2014; LU; 

WEAVER; WERB, 2012). Os colágenos são as principais proteínas estruturais da 

MEC e são classificados em formas fibrilares (colágenos I – III, V e XI) e não 

fibrilares. As fibrilas de colágeno fornecem resistência à tração para a MEC, 

limitando a distensibilidade dos tecidos (BONNANS; CHOU; WERB, 2014). 

Além de proporcionar suporte estrutural e manter a arquitetura dos tecidos, a 

MEC também é um componente fisiologicamente ativo do tecido, responsável pela 

comunicação célula-célula, adesão celular, polaridade, migração, diferenciação, 

sobrevivência e proliferação celular (WALKER; MOJARES; DEL RÍO HERNÁNDEZ, 

2018). Não é de surpreender que doenças como câncer, definidas por homeostase 
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tecidual interrompida e perda de um fenótipo diferenciado, sejam acompanhadas de 

alterações na composição, organização e propriedades mecânicas da MEC que 

contribuem não apenas para a transformação maligna, mas também para a 

progressão e metástase do tumor (KAI; DRAIN; WEAVER, 2019). 

 

2.2.  A matriz extracelular no câncer: metástase 

 

Os tumores podem ser definidos como uma perda de organização do tecido e 

comportamento aberrante de alguns tipos celulares que, crescendo 

independentemente do tecido circundante, induzem alterações na MEC (PAOLILLO; 

SCHINELLI, 2019). A matriz extracelular regula o desenvolvimento e a homeostase 

do tecido, e sua desregulação contribui para a progressão neoplásica. Foi observado 

que mesmo na massa primária do tumor, a MEC é alterada qualitativa e 

quantitativamente de maneira permissiva, promovendo a progressão do tumor e 

influenciando a invasão de células cancerígenas (EBLE; NILAND, 2019). 

O remodelamento da MEC durante o desenvolvimento e a homeostase dos 

tecidos e em doenças patológicas leva a uma reorganização de sinais bioquímicos e 

biomecânicos apresentados à célula (MALIK; LELKES; CUKIERMAN, 2015). Em 

tumores sólidos, as alterações normalmente incluem superexpressão e 

subexpressão de moléculas de MEC; degradação aumentada e diminuída e/ou 

modificação pós-traducional; perda completa e até mesmo síntese de novas 

moléculas. Mesmo pequenas mudanças podem causar alterações significativas nas 

propriedades da MEC do tecido tumoral (STAMENKOVIC, 2000; WALKER; 

MOJARES; DEL RÍO HERNÁNDEZ, 2018).  

Apenas uma pequena fração das células tumorais primárias são potencialmente 

capazes de formar metástases, essas células devem ter propriedades necessárias 

para o desprendimento da massa tumoral primária, migração em direção aos vasos 

sanguíneos/ linfáticos, rompimento da membrana basal, penetração do 

lúmenvascular, evasão da vigilância imunológica, adesão ao endotélio vascular de 

órgãos distais ao do sítio primário, extravasamento e sobrevivência e crescimento no 

microambiente invadido (CELIÀ-TERRASSA; KANG, 2016; STAMENKOVIC, 2000). 
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Para isso, várias vias regulatórias são alteradas ou expressas de forma aberrante 

para que as células tumorais tenham capacidade de realizar todas e cada uma das 

etapas do processo metastático (DERYUGINA; QUIGLEY, 2006). 

Além disso, para que a metástase ocorra é necessário o rompimento de várias 

barreiras de tecidos dotadas de colágeno (STAMENKOVIC, 2000). O principal 

componente das membranas basais é o colágeno tipo IV, com componentes 

adicionais de laminina, entactina e perlecano. A partir disso, segue-se que as células 

tumorais que possuem a capacidade de degradar os componentes das membranas 

basais podem ser capazes de atravessá-las mais rapidamente e, 

consequentemente, têm uma capacidade aprimorada de formar uma metástase 

(MACDOUGALL; MATRISIAN, 1995). Conforme revelado por exames histológicos, a 

observação de defeitos na membrana basal nas proximidades de tumores malignos 

apoia a noção de que as células tumorais malignas produzem uma maquinaria 

proteolítica capaz de superar as barreiras naturais à invasão (STAMENKOVIC, 

2000). 

Foi estabelecido que a invasão do câncer de tireoide está associada a processos 

multifásicos, sendo uma delas a transição epitelial-mesenquimal (VASKO et al., 

2007). Durante a transição epitelial-mesenquimal, as células epiteliais se 

desdiferenciam, começam a perder as restrições estruturais fornecidas pela 

arquitetura do tecido e passam a ter aparência fusiforme, que está relacionada ao 

rearranjo do citoesqueleto (VOULGARI; PINTZAS, 2009). Essas células induzem a 

digestão proteolítica dos receptores implicados no contato célula-célula, aumentam a 

atividade das moléculas de adesão que contribuem no movimento celular e 

estimulam proteases na superfície celular, levando a uma digestão aumentada dos 

constituintes da MEC (SARKAR et al., 2013). A atividade das metaloproteinases da 

matriz (MMPs) parece estar altamente aumentada durante a transição epitelial-

mesenquimal. Essas enzimas são responsáveis pela degradação da MEC e, 

portanto, pelo aumento da mobilidade das células mesenquimais, necessárias para 

invasão e metástase (CAO et al., 2008). 

Existem quatro classes principais de proteases envolvidas na degradação 

proteolítica da matriz extracelular: seriproteases, aspartilproteases, 

cisteinoproteases, sendo uma das mais importantes a grande família das 
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metaloproteinases (MCDONNELL; FINGLETON, 1993; VERMA; DIXIT; PANDEY, 

2016). Com base em evidências recentes, além das MMPs possuírem um importante 

papel na invasão através da proteólise da MEC, também são capazes de 

reorganizá-la para se adequar à migração de células tumorais (GIFFORD; ITOH, 

2019; NABESHIMA et al., 2002). Com isso, seus níveis de expressão e atividade 

enzimática são correlacionados a um comportamento tumoral mais agressivo em 

diferentes cânceres humanos e, consequentemente, um pior prognóstico (DUFFY; 

MCCARTHY, 1998; ROY et al., 2020). 

 

2.3. Metaloproteinases da matriz: estrutura, função e inibidores 

 

As MMPs são membros de uma família de endopeptidases de zinco que 

contribuem para a degradação da MEC em processos como expansão tumoral, 

angiogênese e remodelamento cardíaco (CUI; HU; KHALIL, 2017; JANICKI et al., 

2004; MANSO et al., 2006). São capazes de digerir a MEC e as proteínas da 

membrana basal, mas estes não são seus únicos alvos, pois também são capazes 

de clivar outras MMPs, uma série de outras proteases e inibidores de protease, 

fatores de crescimento, quimiocinas, citocinas, receptores de superfície celular e 

moléculas de adesão (ITOH, 2015; MANSO et al., 2006). Vinte e cinco MMPs foram 

identificadas em diferentes vertebrados, das quais 22 são encontradas em humanos. 

Além disso, as MMPs podem ser segregadas em dois grupos: o tipo solúvel, que é 

liberado no espaço pericelular, e as ancoradas na membrana plasmática, as MMPs 

do tipo membrana (MT-MMPs) (STERNLICHT; WERB, 2001).  

Além disso, as MMPs são classificadas em seis categorias distintas com base em 

seus substratos alvo e estrutura: colagenases, estromelisinas, matrilisinas, 

gelatinases, metaloproteinases tipo membrana (MT-MMPs), e outras MMPs (Tabela 

1). As MMPs possuem três domínios distintos: pró-peptídeo N-terminal com peptídeo 

sinal, domínio catalítico (zona de ligação ao zinco) e extremidade C-terminal (Figura 

1) (JABŁOŃSKA-TRYPUĆ; MATEJCZYK; ROSOCHACKI, 2016; LEE; MURPHY, 

2004). Estas proteases são sintetizadas e secretadas como pró-forma latente 

(zimogênios) e sua atividade depende da ativação proteolítica (CUI; HU; KHALIL, 
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2017). As MMPs são reguladas em diferentes níveis, incluindo expressão de mRNA, 

modificação pós-traducional e estimulação de sua atividade enzimática por vários 

ativadores endógenos e exógenos (LIU; KHALIL, 2017). Vários fatores como 

angiotensina II, fatores de crescimento, hormônios e citocinas podem controlar a 

atividade destas enzimas. Além disso, o controle da atividade das MMPs nos tecidos 

também pode ser mediado por inibidores teciduais de metaloproteinases (TIMPs), 

que se ligam ao sitio de zinco das MMPs em uma proporção de 1:1, bloqueando sua 

atividade (LIU; KHALIL, 2017; TSURUDA; COSTELLO-BOERRIGTER; BURNETT, 

2004). 

 

Tabela 1: Classificação das MMPs em relação aos seus substratos. 

Classificação Exemplos Substratos 

Colagenases MMP-1, 8, 13 e 18 
Colágenos tipo I, II, III, V, VII, VIII, X; 

gelatina; agrecan; fibronectina. 

Gelatinases 

MMP-2 

Gelatinas tipo I, II, III; colágenos tipo I, III, 

IV, V,VI, VII, X; fibronectina; elastina. 

 

 

MMP- 9 

Gelatinas tipo I, V; colágenos tipo I, III, IV, 

V, VII, X, XIV; entactina; agrecan; elastina; 

fibronectina; osteonectina; plasminogênio. 

Estromelisinas MMP-3, 10 e 11 

Colágenos tipo III, IV, V, IX; gelatina; 

agrecan; perlecan; decorina; laminina; 

elastina; caseina; osteonectina; ovostatina; 

entactina; plasminogênio. 

Matrilisinas MMP-7 e 26 
Elastina, fibrinogênio, fibronectina, laminina, 

osteoctina, versican, colágeno tipo IV. 

MMPs tipo membrana 
MT1-MMP a MT6-

MMP 

Colágenos tipo I, II e III, fibronectina, 

laminina, gelatinas, vitronectina, perlecan, 

proteoglicanos e ativação de outras MMPs. 

Outras MMPs 
MMP-20, 21, 22, 23, 

27, 28 

Gelatinas, agreguinas, laminina, casepina e 

colágeno tipo IV. 

Fonte: Adaptado de Conlon; Murray (2019). 

 



26 
 

Uma vez em sua forma ativa, as MMPs participam do processo fisiológico do 

remodelamento da MEC através da degradação de vários componentes da 

membrana basal, do colágeno intersticial, da fibronectina e várias proteoglicanas. 

Podem interagir com várias moléculas bioativas na superfície celular e nos 

receptores acoplados à proteína G e, assim, afetar o ambiente celular e a 

sinalização (BONNANS; CHOU; WERB, 2014; VISSE; NAGASE, 2003). 

Desempenham um papel na proliferação celular, migração (adesão/ dispersão), 

diferenciação, angiogênese, cicatrização e reparo de tecidos. Podem também estar 

envolvidas na apoptose celular e na resposta inflamatória e imune (LIU; KHALIL, 

2017). Esses processos biológicos ocorrem várias vezes durante o desenvolvimento 

normal e na organogênese, mas se não forem adequadamente equilibrados, 

também podem contribuir para condições patológicas prejudiciais, como câncer, 

progressão tumoral e invasão tecidual (CUI; HU; KHALIL, 2017). 

 

 

Figura 1: Representação esquemática da estrutura das Metaloproteinases de Matriz 
(MMPs). As MMPs possuem três domínios distintos: pró-peptídeo N-terminal com peptídeo 
sinal, domínio catalítico (zona de ligação ao zinco) e extremidade C-terminal (adaptado de 
Geurts et al, 2012). 
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Os inibidores teciduais de metaloproteinases (TIMPs) são inibidores endógenos 

e, consequentemente, importantes reguladores da renovação da MEC, 

remodelamento tecidual e comportamento celular. Quatro TIMPs homólogos foram 

identificados e denominados TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 e TIMP-4 (BREW; NAGASE, 

2010). Embora cada TIMP pareça capaz de inibir várias MMPs, essas proteínas 

exibem capacidade inibitória preferencial; por exemplo, TIMP1 e TIMP-2 inibem 

seletivamente MMP-9 e MMP-2, respectivamente. Os TIMPs são amplamente 

distribuídos em muitos tecidos e órgãos, sendo que uma alteração nos níveis de 

MMP ou TIMP pode alterar a proporção MMP/ TIMP e causar uma alteração na 

atividade específica da MMP. Os TIMPs também são essenciais para a formação de 

complexos não inibitórios pro-MMP/ TIMP/ MT-MMP (KALLAKURY et al., 2001; LIU; 

KHALIL, 2017). O aumento da expressão de TIMP foi demonstrado em uma 

variedade de tumores, tais como câncer de mama (JONES; GLYNN; WALKER, 

1999), cancer colorretal (POWE et al., 1997), cancer gástrico (JOO et al., 2000) e 

câncer de pulmão (MICHAEL et al., 1999). Se a principal atividade biológica do TIMP 

é uma inibição de MMPs, seria esperado que níveis elevados de TIMP inibissem a 

invasão e metástase, melhorando assim o prognóstico (JIANG; GOLDBERG; SHI, 

2002). Porém, em um estudo recente, o TIMP-2 foi considerado um fator de 

prognóstico ruim e relacionado com um comportamento biológico metastático em 

câncer gástrico (WANG et al., 2018). Devido a isso, mais estudos são necessários 

para elucidar o comportamento das MMPs e TIMPs na progressão tumoral. 

 

2.4. As MMPs no câncer 

 

Estudos recentes demonstraram que as metaloproteinases da matriz (MMPs) são 

responsáveis pela degradação da matriz extracelular (MEC) na invasão tumoral. 

Membros específicos da MMP não apenas aceleram a invasão de células tumorais, 

mas também alteram o comportamento das células tumorais e promovem a 

progressão do câncer (JABŁOŃSKA-TRYPUĆ; MATEJCZYK; ROSOCHACKI, 2016; 

LU; WEAVER; WERB, 2012). 
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A MT1-MMP (ou MMP-14) foi a primeira MMP do tipo membrana descoberta e, 

portanto, também é referida como metaloproteinase da matriz tipo 1 da membrana 

(MT1-MMP). Foi sugerido que a MT1-MMP está envolvida em muitos processos 

biológicos, como proliferação, invasão, angiogênese e remodelamento da membrana 

basal. As correlações entre a expressão da MT1-MMP e as características clínico-

patológicas foram exploradas em uma variedade de carcinomas humanos, como 

câncer de mama (TÊTU et al., 2006), câncer de pulmão (WANG et al., 2014b), 

câncer de esôfago (LU et al., 2019), câncer gástrico (HE et al., 2013) e câncer 

cervical (WANG et al., 2014a). Além disso, foi demonstrado que as MMPs ancoradas 

na membrana, mais notavelmente a MT1-MMP, desempenham um papel 

fundamental na invasão regional nos estágios iniciais da progressão do tumor 

(CASTRO-CASTRO et al., 2016). Isso ocorre, pois uma das funções críticas da MT1-

MMP é a ativação da MMP-2 e consequente aumento da proteólise da matriz 

extracelular. Assim, uma molécula de MT1-MMP atua como uma âncora e se liga ao 

TIMP-2, que recruta a pro-MMP-2 formando um complexo trimolecular: MT1-MMP/ 

TIMP-2/ pro-MMP-2. Uma segunda molécula MT1-MMP atua como ativador e cliva a 

pro-MMP-2 primeiro em sua forma intermediária (64 kDa) e depois em sua forma 

totalmente ativa (62 kDa) (Figura 2) (ATKINSON et al., 1995). 

 

 

Figura 2: Ativação do pro-MMP-2 pela MT1-MMP na superfície celular (Fonte: Gifford; Itoh, 
2019). 
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Devido à natureza dupla do TIMP-2 na regulação da ativação de MMP-2, em que 

tanto uma diminuição quanto um excesso da expressão de TIMP-2 podem impedir a 

ativação de MMP-2, pequenas mudanças no equilíbrio entre os níveis de TIMP e 

MMP podem modular grandemente o fenótipo invasivo de células tumorais (LU et 

al., 2004). Metaloproteinases transmembrana, por sua vez, são ativadas no meio 

intracelular e então deslocadas para a superfície da membrana plasmática, com 

manutenção de um domínio intracelular (GIFFORD; ITOH, 2019).  

A MT1-MMP promove a invasão celular, degradando diretamente a MEC 

pericelular para facilitar a migração (GIFFORD; ITOH, 2019; PAHWA; 

STAWIKOWSKI; FIELDS, 2014). Os colágenos são as moléculas da MEC mais 

abundantes e, dentre as cinco colagenases (MMP-1, -2, -8, -13, MT1-MMP), a MT1-

MMP é a única enzima que promove diretamente a migração celular em um 

ambiente colagênico. Foi demonstrado que uma grande variedade de células, 

incluindo fibroblastos, células endoteliais e células cancerígenas, usa o programa de 

invasão dependente de MT1-MMP na matriz de colágeno (GIFFORD; ITOH, 2019). 

Expressões de MT1-MMP foram inicialmente reportadas em células de carcinoma 

pulmonar em adição aos fibroblastos adjacentes (SEIKI, 2003). Assim, a expressão 

de MT1-MMP e a ativação de MMP-2 foram correlacionadas com o prognóstico em 

portadores de neoplasias e padrões de expressões gênicas das duas proteases 

também foram demonstrados como intensamente correlatos (NAKAMURA et al., 

1999).  

A MMP-2 está implicada na carcinogênese e características invasivas de vários 

tipos de câncer (ARONER et al., 2015; DONG et al., 2011). Estudos relataram que o 

carcinoma papilífero superexpressa a MMP‐2 e sugerem um papel importante para 

essa enzima na progressão tumoral (NAKAMURA et al., 1999; ZEDENIUS et al., 

1996). Sabe-se que as linhagens celulares de carcinoma da tireoide com um 

potencial altamente metastático exibem maior atividade da MMP-2 do que as 

linhagens celulares menos metastáticas (NAKAMURA et al., 1999). Resultados 

imunoistoquímicos mostraram que a superexpressão da MMP-2 nos tecidos da 

tireoide está associada à ocorrência de CPT e metástase linfonodal (SHI et al., 

2018).  
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Os níveis de TIMP-2 geralmente não parecem estar alterados entre tumores e 

amostras normais adjacentes (ROSENTHAL; MATRISIAN, 2006). No entanto, foi 

sugerido que TIMPs e MMPs ativos estão associados ao alto potencial maligno em 

carcinomas papilíferos da tireoide, sendo que o TIMP-2 está superexpresso nas 

células tumorais e esta alteração foi associada a um tamanho tumoral elevado e alta 

invasividade (MAETA; OHGI; TERADA, 2001). A colocalização de pro-MMP-2, 

TIMP-2 e MT1-MMP nas células tumorais e nas células estromais adjacentes ao 

tumor foi demonstrada nos carcinomas de tireoide por imunoistoquímica 

(NAKAMURA et al., 1999). Assim, esta combinação pode acelerar a ação 

proteolítica da MMP-2, gerando um mecanismo poderoso para as células 

cancerígenas invadirem e metastatizarem através da degradação dos componentes 

da MEC ao redor das células cancerígenas e componentes da membrana basal ao 

redor dos vasos sanguíneos (SHIOMI; OKADA, 2003).  

 Com isso, o presente estudo teve como objetivo identificar e caracterizar a 

expressão imunoistoquímica da MT1-MMP, MMP-2 e TIMP-2 no microambiente 

tumoral de pacientes com carcinoma papilífero de tireoide e correlacioná-la com a 

progressão da doença e os dados clínicos e histopatológicos de importância 

prognóstica, uma vez que entender os mecanismos moleculares do CPT pode ser 

útil na identificação de novos alvos terapêuticos. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o padrão de expressão da MT1-MMP, MMP-2 e TIMP-2 em carcinomas 

papilíferos de tireoide (CPT) utilizando imunoistoquímica, bem como as possíveis 

associações entre a expressão desses marcadores e os aspectos clínicos e 

patológicos dos tumores. 

 

3.1. Objetivos específicos 

 

 Correlacionar a casuística com os achados clínicos e histopatológicos para 

elucidação da progressão tumoral no carcinoma papilífero da tireoide. 

 Caracterizar a expressão e a localização imunoistoquimica da MT1-MMP, 

MMP-2 e TIMP-2 em tumores primários de carcinoma papilífero da tireoide 

sem metástase. 

 Caracterizar a expressão e a localização imunoistoquimica da MT1-MMP, 

MMP-2 e TIMP-2 em tumores primários de carcinoma papilífero da tireoide e 

em suas respectivas metástases linfonodais cervicais. 

 Avaliar se há associação entre a expressão dos marcadores e a evolução 

clínica dos pacientes. 

 Analisar a matriz colagênica (colágenos tipo I e III) em tumores primários de 

carcinoma papilífero da tireoide de pacientes com ausência e presença de 

metástase linfonodal e em tecido tireoidiano saudável. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Casuística 

 

Foi feita uma análise de material arquivado de 30 pacientes com carcinoma 

papilífero da tireoide tratados cirurgicamente no Hospital das Clínicas- FMRP (USP) 

durante o período de 2010 a 2015. Todos os pacientes submetidos à cirurgia 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que permite a 

utilização de todos os dados clínicos e patológicos que constem em seu prontuário, 

resguardando-se o sigilo sobre a sua identidade. O estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa de Experimentação Humana da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), de acordo com o processo 

HCRP n° 12.322/ 2019 e Parecer Consubstanciado n° 3.774.499 (Anexo). 

As lâminas arquivadas coradas por hematoxilina-eosina (HE) foram reavaliadas 

pelo patologista responsável para certificar o diagnóstico e selecionar as biópsias 

com a área de lesão mais representativa. Nesta fase, foram selecionados blocos em 

que os tecidos não apresentavam autólise, artefatos ou sinais de processamento 

inadequados e que apresentaram tumor em pelo menos dez campos de grande 

aumento (400x). Biópsias de pacientes com descrição no prontuário médico de 

sorologia positiva para o HIV ou qualquer condição orgânica relacionada com 

imunossupressão ou com história prévia de radioterapia para tratamento de 

neoplasias foram excluídas do estudo. 

Dados demográficos, tais como sexo, faixa-etária, cor, estado geral de saúde, 

classee grupos sociais, não representaram critérios de exclusão ou de inclusão. 

Posteriormente, nova revisão foi feita pelo patologista responsável e foram 

escolhidos os blocos correspondentes as lâminas mais representativas de lesão 

como corte com maiores dimensões, maiores graus de atipías e amostragem 

representativa de parênquima tireoidiano ao redor. Os casos selecionados foram 

estratificados em 3 grupos: tumor primário de CPT com metástase (CPTM), 

metástase linfonodal cervical (ML) e tumor primário de CPT sem metástase (CPTS). 
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Nos casos de CPTM foi analisado o tumor primário e suas respectivas áreas de 

metástase linfonodal (ML). Dos 30 casos analisados, 25 pertenciam ao grupo CPTM 

e 5 do grupo CPTS. Também foram incluídas no estudo, 5 tireoides saudáveis 

obtidas através de autópsias realizadas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/ 

USP. 

As informações clinico-patológicas tais como idade, sexo, tamanho do tumor, 

presença de metástase e óbito foram coletados dos prontuários do Hospital das 

Clínicas da FMRP. Os carcinomas foram estadiados de acordo com o tamanho do 

tumor, metástases linfonodais e metástases distantes, de acordo com os critérios 

definidos pelo sistema de classificação TNM da American Joint Committee on 

Cancer (7° edição). Os pacientes com recidiva foram aqueles com recorrência local, 

quando são detectados restos tireoidianos ou recidivas no leito tireoidiano ou 

gânglios cervicais. A partir disso, foram realizadas secções dos blocos escolhidos 

para a realização das reações de imunoistoquímica. 

 

4.2. Reações de imunoistoquímica 

 

Cortes de 5 µm de espessura foram obtidos em criostato Leica CM 1850 (Leica 

Instruments, Nusslich, Alemanha) e transferidos para lâminas de vidro silanizadas. 

As lâminas com os cortes foram deixadas na estufa 110°C durante uma hora 

parafixação das secções nas lâminas. Em seguida, foram retiradas e mantidas 

àtemperatura ambiente por uma hora até o momento da reação. Os anticorpos 

primários utilizados na marcação das proteínas foram MT1-MMP, MMP-2 e TIMP-2 

pelo sistema de detecção livre de biotina, utilizando o kit Reveal Spring®, Biogen, 

Pleasanton, CA, USA. 

Os cortes foram desparafinizados em xilol, reidratados em uma bateria de álcool 

com concentração decrescente e lavados em água. A reação foi desenvolvida 

utilizando recuperação antigênica em panela de pressão durante 35 minutos a 95°C, 

com tampão citrato 10 mM e pH 6,0. O bloqueio das peroxidases endógenas foi 

realizado com solução de peróxido de hidrogênio por 15 minutos. As ligações 
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inespecíficas foram bloqueadas com solução contendo caseína para bloqueio de 

proteínas Ultra V (kit Reveal Spring®, Biogen, Pleasanton, CA, USA) durante 10 

minutos. Na sequência, as lâminas foram incubadas com os anticorpos primários 

com a diluição citada na Tabela 2, overnight em câmara úmida e temperatura 

ambiente. Após a lavagem das lâminas em PBS, foi aplicado o reagente facilitador 

de conjugado (complemento) (kit Reveal Spring®, Biogen, Pleasanton, CA, USA), 

durante 10 minutos. Em seguida, foi aplicado o conjugado HRP por 15 minutos e 

como revelador a solução de diaminobenzidina-peroxidase (DAB), acrescentada em 

tempo padrão para cada um dos cortes. Os cortes foram contracorados com 

Hematoxilina de Harris por 40 segundos e lavadas em água com hidróxido de 

amônia. Após reidratação dos cortes em soluções de álcool absoluto e xilol, as 

lâminas foram montadas com lamínulas interfaceadas com resina sintética. Para as 

reações dos marcadores, foram utilizadas amostras de placentas humanas como 

controle positivo. 

 

Tabela 2: Descrição dos anticorpos utilizados na reação de imunoistoquímica. 

MARCADORES TIPO MARCA DILUIÇÃO 

MT1-MMP 
Monoclonal 

camundongo 
Santa Cruz 1: 300 

MMP-2 
Monoclonal 

camundongo 
Abcam 1: 100 

TIMP-2 
Monoclonal 

camundongo 
Millipore 1: 300 

 

 

4.3. Análise dos marcadores MT1-MMP, MMP-2, TIMP-2 

 

As lâminas foram analisadas em microscópio de luz convencional, sendo 

consideradas positivas células aquelas coradas de marrom após a reação. Todos os 

casos foram analisados pelo patologista sem o conhecimento dos dados clínicos e 

histopatológicos. Foi verificada a presença ou ausência de marcação, além da 
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intensidade da marcação sendo atribuídos os escores 0 para ausência de marcação, 

escore 1 para marcação fraca, escore 2 para marcação moderada e escore 3 para 

marcação intensa. Avaliou-se também a localização desta marcação nas células 

(núcleo, citoplasma ou transmembranar) e a distribuição no tecido. 

 

4.4. Microscopia óptica 

 

Cortes de 5 µm de espessura foram obtidos em criostato Leica CM 1850 

(LeicaInstruments, Nusslich, Alemanha) para avaliação de colágeno tecidual (tipos I 

e III), utilizando a coloração Picrosirius Vermelho. As lâminas foram desparafinizadas 

e hidratadas em série decrescente de álcoois e lavadas emágua corrente. A seguir, 

foram colocadas em solução fosfomolibdico a 2% por 2 minutos e lavadas em água 

corrente. Com isso, foram deixadas em solução vermelho da Síria a 0,1% por 90 

minutos e lavadas em água corrente. As lâminas foram passadas pelo HCl 0,01N 

por 2 minutos e lavadas em água corrente. Por último, as lâminas foram 

desidratadas e montadas com resina sintética. A análise morfométrica foi realizada 

utilizando microscópio óptico sob luz polarizada da marca LEICA (Leica DMR, Leica 

Microsystems Wetzlar GmbH, Wetzlar, Alemanha), acoplada a uma videocâmara 

(Leica DC300F, Leica Microsystems AG, Heebrugg, Suíça) e análise pelo software 

Image-Pro Plus 6.0 (Media Cybernetics, Inc.). 

A análise de colágeno foi feita em amostras de tireoide normal e comparadas 

com os grupos CPTM e CPTS (n=5/ grupo). Este método permite a diferenciação do 

colágeno tipo I (birrefringência laranja-amarelado a laranja e vermelha) e tipo III 

(birrefringência verde ou verde-amarela). De cada lâmina foram selecionados e 

fotomicrografados 5 campos histológicos no aumento de 40x. Os campos foram 

selecionados da esquerda para a direita e de cima para baixo. 
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4.5. Análise estatística 

 

Todas as análises foram realizadas com o auxílio do software SAS Statistical 

Software (version 9.4; SAS Institute, Inc. Cary, NC, 2013) e para todas as 

comparações adotou-se um nível de significância de 5%. Para verificar a associação 

entre as características clínico-patológicas e marcadores, foi utilizado o modelo de 

regressão logística multinomial ordinal. Este modelo permite associar variáveis 

independentes com uma variável resposta, sendo esta do tipo categórica ordinal 

com mais de dois níveis. Para verificar a associação entre os grupos (CPTS, CPTM 

e ML) e marcadores, foi utilizado o modelo de regressão logística multinomial ordinal 

com medidas repetidas. Este modelo permite associar variáveis independentes com 

uma variável resposta, sendo esta do tipo categórica ordinal com mais de dois níveis 

e repetição de medidas de um mesmo indivíduo (HEDEKER; GIBBONS, 1994). As 

comparações entre os grupos em relação ao colágeno foram realizadas através da 

análise de variância (ANOVA). Também foi utilizado o pós-teste de Tukey para as 

comparações múltiplas. Esse método têm como pressuposto que seus resíduos tem 

distribuição normal com média 0 e variância σ² constante.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Análise descritiva dos aspectos clínicos 

 

De acordo com a análise descritiva dos dados clínicos dos 30 casos, pode-se 

observar que a maioria dos casos era do sexo feminino (73,3%). Assim, foi 

observada uma relação de proporção de 3 mulheres para cada homem (3 : 1). No 

grupo CPTM, 76 % pertenciam ao sexo feminino. Já no grupo CPTS, 60% eram do 

sexo feminino. A média de idade no diagnóstico foi de 37,5 ± 15 anos, estando o 

paciente mais novo com 13 anos e o mais velho com 79 anos. 

No estudo foi utilizado o sistema de estadiamento TNM do American Joint 

Committee on Cancer (AJCC), com base na sétima edição, em que é usado para 

prever a sobrevida e fornecer orientação para o tratamento adequado em pacientes 

com carcinoma diferenciado da tireoide. Esta classificação também discrimina 

pacientes com doença em estadio inicial daqueles com doença avançada de acordo 

com quatro estádios (LAMARTINA et al., 2018; ZHI et al., 2020). No presente 

estudo, os pacientes abaixo de 45 anos foram classificados no estadio I e os que 

possuíam idade acima de 45 anos foram classificados no estadio III ou IV. Todos os 

casos do grupo CPTM sofreram metástases linfonodais cervicais, sendo que nestes 

pacientes 32% tiveram recorrência durante o período médio de acompanhamento de 

4,1 ± 1,8 anos após a tireoidectomia. Também foi observado nesse grupo que 68% 

dos pacientes foram classificados nos estadios I ou II e 54,2% tiveram o tamanho 

tumoral acima de 2,0cm. A variante histopatológica predominante no grupo CPTM foi 

a clássica (52%). Um paciente pertencente a este grupo foi a óbito de causa 

indeterminada, por isso, não foi considerado este fator nas análises clínico-

patológicas. 

No grupo CPTS, a maioria dos pacientes (80%) foram classificados nos estadios 

I ou II e todos tiveram ausência de recorrência até o presente momento. Além disso, 

60% dos pacientes apresentaram o tamanho tumoral abaixo ou igual a 2,0 cm e a 

variante histopatológica predominante neste grupo foi a folicular (60%). Os dados 

completos das características clínico-patológicas em cada grupo que será utilizado 

nas análises a seguir se encontram na Tabela 3. 
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Tabela 3: Características clínico-patológicas dos casos do estudo. 

Características 

Grupo 

Total CPTM 
  (n=25) 

CPTS 
 (n=5) 

SEXO       

Feminino 19 (76%) 3 (60%) 22 (73,3%) 

Masculino 6 (24%) 2 (40%) 8 (26,7%) 

        

IDADE       

≤ 45 anos 18 (72%) 4 (80%) 22 (73,3%) 

> 45 anos 7 (28%) 1 (20%) 8 (26,6%) 

        

ESTADIO       

I ou II 17 (68%) 4 (80%) 21 (70%) 

III ou IV 8 (32%) 1 (20%) 9 (30%) 

        

TAMANHO TUMORAL*       

< 2 cm 11 (45,8%) 3 (60%) 14 (48,3%) 

> 2 cm 13 (54,2%) 2 (40%) 15 (51,7%) 

        

RECIDIVA       

Não 17 (68%) 5 (100%) 22 (73,3%) 

Sim 8 (32%) 0 (0%) 8 (26,7%) 

        

TIPO HISTOLÓGICO       

Clássico 13 (52%) 1 (20%) 14 (30%) 

Folicular 7 (28%) 3 (60%) 10 (33,3%) 

Outros** 5 (20%) 1 (20%) 6 (20%) 

*1 caso indeterminado; **Outros tipos: trabecular, microcarcinoma, oxifilica. 
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5.2. Associação da expressão imunoistoquímica de MT1-MMP, MMP-2 

e TIMP-2 com parâmetros clínico-patológicos. 

 

MT1-MMP 

 

Como observado na tabela 4, os parâmetros estádio e idade se 

correlacionaram estatisticamente com a expressão de MT1-MMP. A marcação leve 

foi maior nos casos com estadiamento I ou II (75%), porém nos estadios III e IV 

houve um aumento de marcação moderada (37,5%) (p=0,02). Também foi possível 

observar uma predominância de expressão leve do marcador em pacientes do sexo 

feminino (70%), sendo que no sexo masculino 50% tiveram uma marcação leve e 

37,5% não expressaram a MT1-MMP. Pacientes com idade menor ou igual a 45 

anos também tiveram predominância de marcação leve (76,2%) e somente 4,8% 

tiveram a marcação intensa, porém os que possuem idade superior a 45 anos 

expressaram a marcação moderada em 42,8% dos casos (p=0,01). A maior parte 

dos pacientes apresentou marcação leve no parâmetro tamanho tumoral, tanto 

acima quanto abaixo de 2 cm. Pacientes com reincidência também tiveram 

marcação leve em 87,5% dos casos. Somente os casos de carcinoma papilífero da 

tireoide variante clássica tiveram marcação moderada e intensa do marcador 

(30,8%). No tipo histológico folicular, houve predominância de marcação leve (77,8% 

dos casos). 
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Tabela 4: Comparação entre a expressão de MT1-MMP e os parâmetros clínico-patológicos 
do CPT. 

 
          

Características 
MT1-MMP (n=28) 

Valor p* 
0 1 2 3 

SEXO          0,66 

FEMININO 3 (15%) 14 (70%) 2 (10%) 1 (5%)   

MASCULINO 3 (37,5%) 4 (50%) 1 (12,5%) 0 (0%)   

            

IDADE         0,01 

< 45 anos 4 (19%) 16 (76,2%) 0 (0%) 1 (4,8%)   

> 45 anos 2 (28,6%) 2 (28,6%) 3 (42,8%) 0 (0%)   

            

ESTADIO         0,02 

I ou II 4 (20%) 15 (75%) 0 (0%) 1 (5%)   

III ou IV 2 (25%) 3 (37,5%) 3 (37,5%) 0 (0%)   

            

TAMANHO 
TUMORAL 

        0,83 

< 2 cm 3 (25%) 9 (75%) 2 (16,6%) 0 (0%)   

> 2 cm 3 (23,1%) 8 (61,5%) 1 (7,7%) 1 (7,7%)   

            

RECIDIVA          0,39 

NÃO 5 (25%) 11 (55%) 3 (15%) 1 (5%)   

SIM 1 (12,5%) 7 (87,5%) 0 (0%) 0 (0%)   

            

TIPO 
HISTOLÓGICO 

        0,30 

CLÁSSICA 2 (15,4%) 7 (53,8%) 3 (23,1%) 1 (7,7%)   

FOLICULAR 2 (22,2%) 7 (77,8%) 0 (0%) 0 (0%)   

OUTROS 2 (33,3%) 4 (66,7%) 0 (0%) 0 (0%)   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

* Referente ao modelo de regressão multinomial ordinal; escore 0: marcação nula, 

escore 1: marcação leve, escore 2: marcação moderada, escore 3: marcação intensa. 
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MMP-2 

 

De acordo com a tabela 5, a expressão imunoistoquímica da MMP-2 não 

mostrou correlação com os parâmetros clínico-patológicos analisados. Porém, 

observa-se que no sexo masculino, 50% apresentaram marcação nula, diferente do 

sexo feminino que teve em 36,4% dos casos marcação moderada e intensa. Com 

relação à idade, 41% dos pacientes com idade menor ou igual a 45 anos 

apresentaram marcação nula, sendo que 37,5% dos pacientes com idade acima de 

45 anos tiveram marcação intensa. 33,3% dos pacientes nos estadios I ou II tiveram 

marcação leve e 44,4% dos pacientes nos estadios III ou IV apresentaram marcação 

moderada e intensa. 50% dos casos com tamanho tumoral abaixo ou igual a 2 cm, 

tiveram marcação nula e 40 % dos casos com tamanho tumoral acima de 2 cm, 

tiveram marcação leve. Pacientes com recidiva, 50% obteve marcação nula e 37,5% 

marcação leve. O tipo histológico com marcação moderada mais frequente foi o 

folicular (44,4% dos casos). No entanto, a variante clássica apresentou, em 21,4% 

dos casos, marcação intensa. 
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Tabela 5: Comparação entre a expressão de MMP-2 e os parâmetros clínico-patológicos do 
CPT. 

            

Características 
MMP-2 (n=30) 

Valor p* 
0 1 2 3 

SEXO         0,31 

FEMININO 7 (31,8%) 7 (31,8%) 4 (18,2%) 4 (18,2%)   

MASCULINO 4 (50%) 2 (25%) 2 (25%) 0 (0%)   

            

IDADE         0,17 

< 45 anos 9 (41%) 7 (31,8%) 5 (22,7%) 1 (4,5%)   

> 45 anos 2 (25%) 2 (25%) 1 (12,5%) 3 (37,5%)   

            

ESTADIO         0,23 

I ou II 8 (38,1%) 7 (33,3%) 5 (23,8%) 1 (4,8%)   

III ou IV 3 (33,3%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) 3 (33,3%)   

            

TAMANHO 
TUMORAL 

        0,15 

< 2 cm 7 (50%) 3 (21,4%) 3 (21,4%) 1 (7,1%)   

> 2 cm 3 (20%) 6 (40%) 3 (20%) 3 (20%)   

            

RECIDIVA         0,18 

NÃO 7 (31,8%) 6 (27,3%) 5 (22,7%) 4 (18,2%)   

SIM 4 (50%) 3 (37,5%) 1 (12,5%) 0 (0%)   

            

TIPO 
HISTOLÓGICO 

        0,28 

CLÁSSICA 6 (42,9%) 4 (28,6%) 1 (7,1%) 3 (21,4%)   

FOLICULAR 3 (33,3%) 2 (22,2%) 4 (44,4%) 0 (0%)   

OUTROS 2 (28,6%) 3 (42,8%) 1 (14,3%) 1 (14,3%)   
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Referente ao modelo de regressão multinomial ordinal; escore 0: marcação nula, 

escore 1: marcação leve, escore 2: marcação moderada, escore 3: marcação intensa. 
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TIMP-2 

 

Na comparação entre a expressão imunoistoquímica do TIMP-2 e os 

parâmetros clínico-patológicos, foi observado que nos pacientes do sexo feminino, a 

marcação moderada (45,5%) foi mais frequente, sendo que no sexo masculino a 

marcação intensa (62,5%) prevaleceu. Pacientes com idade menor ou igual a 45 

anos tiveram predominância de marcação moderada (45,4%) e os que possuem 

idade superior a 45 anos expressaram a marcação de forma intensa em 50% dos 

casos. A marcação intensa também foi maior nos casos com estadio III ou IV 

(55,6%). Nos pacientes com recidiva, 50% apresentaram marcação moderada, já os 

pacientes sem recorrência tiveram expressão intensa em 45,5% dos casos. O tipo 

histológico folicular teve predominância de marcação moderada em 66,7% dos 

casos. No entanto, a expressão imunoistoquímica do TIMP-2 não mostrou 

correlação com os parâmetros clínico-patológicos analisados, conforme descrito na 

tabela 6. 
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Tabela 6: Comparação entre a expressão de TIMP-2 e os parâmetros clínico-patológicos do 
CPT. 

           

Características 
 TIMP-2 (n=30) 

Valor p* 
0 1 2 3 

SEXO        0,09 

FEMININO - 5 (22,7%) 10 (45,5%) 7 (31,8%)   

MASCULINO - 0 (0%) 3 (37,5%) 5 (62,5%)   

           

IDADE        0,79 

< 45 anos - 4 (18,2%) 10 (45,4%) 8 (36,4%)   

> 45 anos - 1 (12,5%) 3 (37,5%) 4 (50%)   

   
   

  

ESTADIO        0,52 

I ou II - 4(19%) 10 (47,6%) 7 (33,3%)   

III ou IV - 1(11,1%) 3 (33,3%) 5 (55,6%)   

           

TAMANHO TUMORAL        0,61 

< 2 cm - 2 (14,3%) 7 (50%) 5 (35,7%)   

> 2 cm - 2 (13,3%) 6 (40%) 7 (46,7%)   

           

RECIDIVA        0,28 

NÃO - 3 (13,6%) 9 (40,9%) 10 (45,5%)   

SIM - 2 (25%) 4 (50%) 2 (25%)   

           

TIPO HISTOLÓGICO        0,25 

CLÁSSICA - 3 (21,4%) 5 (35,7%) 6 (42,9%)   

FOLICULAR - 0 (0%) 6 (66,7%) 3 (33,3%)   

OUTROS - 2 (28,6%) 2 (28,6%) 3 (42,8%)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Referente ao modelo de regressão multinomial ordinal; escore 0: marcação nula, 

escore 1: marcação leve, escore 2: marcação moderada, escore 3: marcação intensa. 
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5.3. Análise imunoistoquímica dos marcadoresMT1-MMP, MMP-2 e TIMP-2 

 

A expressão imunoistoquímica dos marcadores MT1-MMP, MMP-2 e TIMP-2 foi 

analisada em amostras de tireoide normal, em tumores primários de carcinoma 

papilífero da tireoide sem metástase, em tumores primários de carcinoma papilífero 

da tireoide com metástase e suas respectivas áreas de metástase (linfonodos).   

 

MT1-MMP 

 

A protease MT1-MMP mostrou-se frequentemente positiva em todos os grupos e 

foi identificada no citoplasma das células foliculares. Em alguns casos, possuiu 

distribuição focal no tecido, sendo que a maior parte apresentou marcação leve, 

conforme demonstra a tabela 7. Todas as amostras de tireoide normal tiveram 

expressão nula da MT1-MMP, como observado na figura 3. Não houve diferença 

entre os grupos CPTS, CPTM e ML (p=0,33). Portanto, o grupo CPTM apresentou 

marcação leve em 65,2% dos casos, sendo que na área de metástase linfonodal 

houve marcação moderada e intensa em 34,7% dos casos analisados. A marcação 

leve também foi predominante no grupo CPTS (60%). 

 

Tabela 7: Distribuição da expressão imunoistoquimica da MT1-MMP nos diferentes grupos. 

Marcadores 
CPTM 

 (n=23) 

ML    

(n=23) 

CPTS 

(n=5) 
Valor p* 

MT1-MMP       0,33 
0 4 (17,4%) 5 (21,7%) 2 (40%)  
1 15 (65,2%) 10 (43,5%) 3 (60%)  
2 3 (13%) 5 (21,7%) 0 (0%)  
3 1 (4,3%) 3 (13%) 0 (0%)  

 
*Referente ao modelo de regressão multinomial ordinal com medidas repetidas; escore 0: 

marcação nula, escore 1: marcação leve, escore 2: marcação moderada, escore 3: 

marcação intensa. 
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Figura 3: Fotomicrografias da expressão imunoinstoquímica da MT1-MMP (100 µm). A. Expressão 
negativa da MT1-MMP em tecido tireoidiano saudável, B. Marcação citoplasmática positiva de 
intensidade leve da MT1-MMP em células foliculares da tireoide no grupo CPTS, C. Marcação 
citoplasmática positiva de intensidade leveda MT1-MMP em células foliculares da tireoide no grupo 
CPTM. 
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Figura 4: Fotomicrografias da expressão imunoinstoquímica da MT1-MMP de intensidade moderada 

no citoplasma de células metastáticas no linfonodo (A: 200 µm, B: 100µm). 

 

 

A 

B 
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MMP-2 

 

A protease MMP-2 apresentou-se predominantemente positiva em todos os 

grupos e foi identificada no citoplasma das células foliculares. Mostrou possuir 

distribuição focal no tecido na maior parte dos casos. Todas as amostras de tireoide 

normal tiveram expressão nula da MMP-2, como observado na figura 5. Não houve 

diferença entre os grupos CPTS, CPTM e ML (p=0,53). O grupo CPTM apresentou 

marcação nula em 40% dos casos e marcação moderada e intensa em 32% dos 

casos, diferente da área de metástase linfonodal que houve marcação moderada e 

intensa em 48% dos casos analisados. No grupo CPTS, houve marcação leve e 

moderada na mesma proporção (40%) e foi não observada marcação intensa, 

conforme demonstra a tabela 8. 

 

Tabela 8: Distribuição da expressão imunoistoquimica da MMP-2 nos diferentes grupos. 

Marcadores 
CPTM 

 (n=25) 

ML  

(n=25) 

CPTS 

(n=5) 
Valor p* 

MMP-2    0,53 

0 10 (40%) 7 (28%) 1 (20%)  

1 7 (28%) 6 (24%) 2 (40%)  

2 4 (16%) 8 (32%) 2 (40%)  

3 4 (16%) 4 (16%) 0 (0%)  

 

 

 

 

 

 

 

*Referente ao modelo de regressão multinomial ordinal com medidas repetidas; escore 0: 

marcação nula, escore 1: marcação leve, escore 2: marcação moderada, escore 3: 

marcação intensa. 
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Figura 5: Fotomicrografias da expressão imunoinstoquímica da MMP-2 (100 µm). A. Expressão 
negativa da MMP-2 em tecido tireoidiano saudável, B. Marcação citoplasmática positiva de 
intensidade moderada da MMP-2 em células foliculares da tireoide no grupo CPTS, C. Marcação 
citoplasmática positiva de intensidade moderada da MMP-2 em células foliculares da tireoide no 
grupo CPTM. 
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Figura 6: Fotomicrografias da expressão imunoinstoquímica da MMP-2 com intensidade moderada 
no citoplasma de células metastáticas no linfonodo (A: 200 µm, B: 100µm). 

 

 

A 
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TIMP-2 

 

Não houve marcação nula para o TIMP-2 nos grupos analisados, exceto as 

amostras de tireoide normal que não expressaram a marcação, como observado na 

figura 7. O marcador foi identificado no citoplasma das células foliculares, tendo uma 

distribuição difusa no tecido. Não houve diferença entre os grupos CPTS, CPTM e 

ML (p=0,71). O grupo CPTM apresentou marcação intensa em 44% dos casos. O 

mesmo ocorreu na área de metástase linfonodal, em que a marcação intensa foi 

observada em 44% dos casos analisados, porém com predominância da marcação 

moderada (52%). No grupo CPTS, houve marcação moderada em 80% dos casos, 

conforme demonstra a tabela 9. 

 

Tabela 9: Distribuição da expressão imunoistoquimica do TIMP-2 nos diferentes grupos. 

Marcadores 
CPTM 

 (n=25) 

ML  

(n=25) 

CPTS 

(n=5) 
Valor p* 

TIMP-2    0,71 

0 - - -  

1 5 (20%) 1 (4%) 0 (0%)  

2 9 (36%) 13 (52%) 4 (80%)  

3 11 (44%) 11 (44%) 1 (20%)  

 

 

 

 

 

 

 

*Referente ao modelo de regressão multinomial ordinal com medidas repetidas; escore 0: 

marcação nula, escore 1: marcação leve, escore 2: marcação moderada, escore 3: 

marcação intensa. 



52 
 

 

Figura 7: Fotomicrografias da expressão imunoinstoquímica do TIMP-2 (100 µm). A. Expressão 
negativa do TIMP-2 em tecido tireoidiano saudável, B. Marcação citoplasmática positiva com 
intensidade moderada do TIMP-2 em células foliculares da tireoide no grupo CPTS, C. Marcação 

citoplasmática positiva intensa do TIMP-2 em células foliculares da tireoide no grupo CPTM. 

A 
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Figura 8: Fotomicrografias da expressão imunoinstoquímica com intensidade moderada do TIMP-2 
no citoplasma de células metastáticas no linfonodo (A: 200 µm, B: 100µm). 

 

 

A 
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5.4. Análise da expressão concomitante dos marcadores. 

 

Devido à importância da expressão dos três marcadores para a ativação da via 

proteolítica estudada, foi feita uma análise da expressão concomitante da MT1-

MMP, MMP-2 e TIMP-2 nos diferentes grupos. Com isso, pode-se notar que não 

houve expressão negativa para os três marcadores (MT1-MMP/ MMP-2/ TIMP-2) no 

mesmo paciente. No grupo CPTM, 48% dos pacientes expressaram os três 

marcadores concomitantemente, o restante apresentou expressão positiva para um 

ou dois marcadores. No local de metástase no linfonodo, um discreto aumento na 

expressão das três proteínas foi observado (52%). No grupo CPTS, os resultados 

foram parecidos, pois 40% dos pacientes expressaram os três marcadores 

concomitantemente. Em MT1-MMP/ TIMP-2 observamos que 82,6% dos 

pacientescom metástase apresentaram marcação positiva para o marcador, sendo 

que na área de metástase dos mesmos pacientes, os números foram parecidos 

(78,3%). Em MMP-2/ TIMP-2, também foi possível notar que 60% do grupo CPTM 

tiveram marcação positiva, e na região de metástase linfonodal houve um aumento 

do número em 72%. No grupo CPTS, esse expressão concomitante foi vista em 80% 

dos pacientes. Porém, não observamos diferença entre os grupos, conforme mostra 

a tabela 10. 
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Tabela 10: Análise da correlação entre a expressão concomitante dos marcadores e a 
progressão tumoral do carcinoma papilífero da tireoide. 

Marcadores CPTM ML CPTS Valor p* 

MT1-MMP/ MMP-2   0,80 

Ambos com expressão 
negativa 

2 (8,7%) 1 (4,4%) 0 (0%)  

Um dos marcadores com 
expressão positiva 

9 (39,1%) 9 (39,1%) 3 (60%)  

Ambos com expressão 
positiva 

12 (52,2%) 13 (56,5%) 2 (40%)  

     

MT1-MMP/ TIMP-2   0,58 

Ambos com expressão 
positiva 

19 (82,6%) 18 (78,3%) 3 (60%) 
 

Um dos marcadores com 
expressão positiva 

4 (17,4%) 5 (21,7%) 2 (40%) 
 

     

MMP-2/ TIMP-2   0,56 

Ambos com expressão 
positiva 

15 (60%) 18 (72%) 4 (80%) 
 

Um dos marcadores com 
expressão positiva 

10 (40%) 7 (28%) 1 (20%) 
 

     

MT1-MMP/ MMP-2/ TIMP-2 
 

 
 0,89 

Todos com expressão positiva 12 (48%) 13 (52%) 2 (40%)   

Um ou dois marcadores com 
expressão positiva 

13 (52%) 12 (48%) 3 (60%)   

*referente ao modelo de regressão multinomial ordinal com medidas repetidas. 
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5.5. Análise da matriz colagênica. 

 

A expressão do colágeno tipo I e III foi analisada em amostras de tireoide normal, 

em tumores primários de carcinoma papilífero da tireoide sem metástase e em 

tumores primários de carcinoma papilífero da tireoide com metástase, para analisar 

alterações na matriz colagênica. Houve uma alteração considerável de colágeno tipo 

I entre os grupos tireoide saudável e CPTM (p<0,001) e entre os grupos tireoide 

saudável e CPTS (p<0,001). Não houve diferença entre os grupos CPTM e CPTS. 

Apesar da diminuição considerável do colágeno tipo III no CPT, não houve diferença 

estatística entre os diferentes grupos, conforme observado na tabela 11 e 12.  

 

 

Tabela 11: Comparação da expressão de colágeno tipo I nos diferentes grupos. 

            

Variáveis Comparações 
Estimativa 
média* da 
diferença 

IC 95% Valor p 

COLAGENO 
TIPO I 

Tireoide Saudável - CPTM 4,18 1,33 9,26 <0,01 

Tireoide Saudável - CPTS 3,96 0,97 9,12 <0,01 

CPTM - CPTS -0,22 -1,12 0,78 0,7995 
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Tabela 12: Análise da matriz colagênica (colágeno tipo I e III) nos diferentes grupos. 

                      

Variáveis Grupo Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana 
1º 

Quartil 
3º 

Quartil 
Mínimo Máximo Valor p* 

Pós-teste 
de 

Tukey** 

COLAGENO TIPO I 

Tireoide Saudável 6,274 3,905 5,44 4,657 9,799 1,012 10,465 

<0,01a 

A 

CPTM 0,722 0,364 0,639 0,481 0,867 0,35 1,275 B 

CPTS 1,02 0,685 0,854 0,633 1,011 0,423 2,178 B 

COLÁGENO TIPO III 

Tireoide Saudável 1,765 0,981 2,01 0,839 2,02 0,801 3,157 

0,10  -  CPTM 0,991 0,711 0,739 0,547 1,654 0,194 1,82 

CPTS 0,737 0,298 0,695 0,604 0,888 0,355 1,145 

*ANOVA                     

a transformação logarítmica                   
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Figura 9: Fotomicrografias das fibras colágenas, evidenciando, em vermelho, o colágeno tipo I e, em 
verde, o colágeno tipo III (50 µm). A e D: Tecido tireoidiano saudável, B e E: Grupo CPTS, C e F: 
Grupo CPTM. No painel do lado esquerdo (A, B, C), observam-se cortes histológicos corados com 
Picrosirius Red e do lado direito (D, E, F), os mesmos cortes, porém sob microscopia de luz 
polarizada. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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6. DISCUSSÃO 

 

O carcinoma papilífero da tireoide é a forma mais comum de malignidade da 

tireoide, sendo responsável por 60-70% de todos os cânceres de tireoide e ocorre 

com mais frequência em mulheres entre a quarta e quinta décadas de vida. Sua 

incidência mais que dobrou nas últimas três décadas. A taxa de mortalidade, no 

entanto, manteve-se estável com um bom prognóstico, com uma taxa de 

sobrevivência relacionada à doença em 10 anos acima de 90% (MANSOUR et al., 

2018). Investigações mostraram que vários fatores clínicos demonstraram ter valor 

prognóstico no CPT, como idade avançada, tamanho tumoral, presença de 

metástases linfonodais e distantes ou extensão extratireoidiana (VUONG et al., 

2017). A classificação UICC TNM, que é o sistema de classificação mais 

amplamente adotado, estabeleceu uma idade de corte de 45 anos. Nosso estudo 

demonstra que os pacientes que evoluíram para a metástase linfonodal, 76% 

pertenciam ao sexo feminino ea idade média foi de 37 anos. Devido à idade ser 

menor que 45 anos e não existir nos grupos presença de metástase à distância, 

68% dos casos no grupo CPTM foram classificados no estadio I. 

Foi demonstrado correlação entre o tamanho do tumor acima de 2 cm e o risco 

de metástases linfonodais, extensão extratireoidiana e metástases à distância 

(TRAN et al., 2018). No entanto, não observamos essa correlação no presente 

estudo, pois 54,2% dos pacientes com metástase linfonodal possuíam o tamanho do 

tumor primário acima de 2 cm. Também foi observado no grupo CPTM que 32% 

tiveram reincidência durante o período médio de acompanhamento de 4,1 ± 1,8 anos 

após a tireoidectomia. Outro estudo mostrou um período médio de recorrência após 

tireoidectomia primária com dissecção de linfonodos de 3,4 ± 1,7 anos (LIU et al., 

2015). A variante histológica mais frequente nos pacientes com metástase foi a 

clássica (52%), seguida pelo padrão folicular (28%). Clinicamente, acredita-se que a 

variante folicular do CPT se comporta de forma semelhante ao CPT clássico. Porém, 

estudos observaram uma menor prevalência de metástases linfonodais na variante 

folicular, o que corrobora com nossos resultados, que mostram que 60% dos 

pacientes com ausência de metástase apresentaram o padrão folicular. Além disso, 

calcificação, corpos psamomatosos e formação óssea foram detectados com menos 
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frequência na variante folicular de CPT em comparação com o tipo clássico (LAM; 

LO; LAM, 2005). 

Embora o câncer seja uma doença multifatorial, já foi demonstrado que o 

crescimento e a proliferação de células cancerígenas são amplamente influenciados 

por sua interação mecânica com o microambiente (HUANG et al., 2019). As 

metaloproteinases de matriz (MMPs) são um grupo de endopeptidases dependentes 

de zinco que digerem a matriz intercelular, afetando assim o microambiente tumoral, 

promovendo angiogênese, crescimento tumoral e metástase (KESSENBROCK; 

PLAKS; WERB, 2010). Como as MMPs estão localizadas na superfície da célula, 

elas também estão envolvidas nas vias de sinalização de outras funções celulares, 

como proliferação, apoptose e diferenciação. Qualquer perturbação desses 

mecanismos reguladores em condições patológicas pode levar à deterioração da 

doença. Portanto, a transcrição de MMPs é estritamente regulada e sua expressão 

costuma ser muito baixa. A regulação da atividade de MMP ocorre por meio da 

tradução de enzimas que precisam ser ativadas, bem como a coexpressão de 

inibidores de tecido de metaloproteinases (ZHANG et al., 2018). O papel das MMPs 

na progressão tumoral foi demonstrado no carcinoma de pulmão, mama, cólon e 

próstata. Entretanto, no carcinoma de tireoide, a importância das MMPs na 

promoção da metástase têm sido controversa (PATEL et al., 2002). Com isso, neste 

estudo, caracterizou-se a expressão imunoistoquímica da MT1-MMP, MMP-2 e 

TIMP-2 e correlacionamos os achados com parâmetros clínico-patológicos e com a 

progressão tumoral. Estudos que investigaram as expressões de MMPs e TIMPs no 

CPT focaram principalmente na diferenciação de nódulos tireoidianos malignos de 

benignos (BALDINI et al., 2004; LIU et al., 2019). O presente estudo focou 

principalmente no CPT metastático.  

Dessa forma, nossos dados mostram um predomínio da expressão leve de MT1-

MMP nos grupos CPTS e CPTM, esse padrão é mantido na área de metástase 

linfonodal, porém a marcação moderada e intensa dobrou quando comparada com a 

lesão primária do grupo CPTM. Contudo, não foi observado diferenças entre os 

grupos. É sabido que a MT1-MMP é capaz de degradar macromoléculas da MEC, 

como colágenos tipo I e III, e essa degradação é acelerada pela ação coordenada 

da MMP-2 ativada pela MT1-MMP (SHIOMI; OKADA, 2003). Alguns outros estudos 
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já demonstraram a presença de MT1-MMP no tecido tireoidiano e tem sido 

amplamente associada a papéis cruciais na progressão de cânceres humanos, 

comoocarcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço, onde foi identificado 

como uma variável determinante para o desenvolvimento de metástases em 

linfonodos (CAVALHEIRO; JUNQUEIRA; BRANDÃO, 2010; IMANISHI et al., 2000). 

No entanto, outro estudo mostra que a MT1-MMP é expressa de forma semelhante 

em tumores benignos e malignos (carcinomas papilíferos e foliculares) da tireoide 

em crianças e adolescentes, onde a MT1-MMP foi positivamente expressa em 97% 

nos casos de CPT e correlacionada com a recorrência da doença (PATEL et al., 

2002). No presente estudo, observamos positividade da marcação em 82,6% dos 

casos que evoluíram para a metástase e em 60 % dos casos de CPT sem 

metástase e essa expressão foi correlacionada com o alto estadio da doença (III-IV) 

e idade. Apesar disso, a MT1-MMP não foi correlacionada com a formação de 

metástases linfonodais cervicais no CPT em nosso estudo, o que difere dos achados 

de Nakamura et al., que relatou que a expressão de MT1-MMP desempenhou um 

papel fundamental na formação de metástases linfonodais no CPT. Porém, outro 

trabalho demonstrou que os níveis de produção de MT1‐MMP são significativamente 

maiores em carcinomas de glândulas salivares do que em tecidos de glândulas 

salivares não neoplásicas. No entanto, nenhuma correlação foi obtida entre os níveis 

de produção e fatores clínico patológicos, incluindo metástases em linfonodos 

(KAYANO et al., 2004). Além disso, não observamos marcação positiva para a MT1-

MMP em tecido tireoidiano saudável e as células com capacidade de metastizar 

possuem o padrão de expressão da MT1-MMP parecido com as células do tumor 

primário. 

 Altos níveis da expressão de MMP-2 estão associados a comportamentos 

tumorais agressivos em muitos carcinomas. Em neoplasias da tireoide, as MMPs, 

particularmente a MMP-2, parecem estar associadas ao potencial metastático 

(BUMBER et al., 2020). Níveis elevados de MMP-2 no CPT mostraram se 

correlacionar com a presença de metástase (MAETA; OHGI; TERADA, 2001). No 

presente estudo, verificamos positividade da MMP-2 em 80% dos casos de CPT sem 

metástase. Já na lesão primária do CPT com metástase, 60% apresentaram 

marcação positiva, sendo que na área de metástase dos mesmos pacientes houve 

um aumento da marcação moderada e intensa (48%). No entanto, outro estudo 
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mostrou que o nível aumentado de expressão da proteína MMP-2 nos tumores 

primários e na metástase do CPT está relacionado com a frequência de metástase 

cervical nesta doença e pode, portanto, estar envolvida na estimulação da via 

linfática das metástases no CPT. Também foi relatado que a alta expressão 

imunoistoquímica de MMP-2 está associada a metástases linfonodais, metástases à 

distância, invasão vascular e intratireoidiana, tamanho tumoral e alto estadio no CPT 

(MAETA; OHGI; TERADA, 2001). Porém, apesar do aumento da intensidade desse 

marcador nas células metastáticas nos linfonodos, não observamos diferença 

estatística entre os grupos. Também não foi observado correlação entre a expressão 

da MMP-2 e os parâmetros clínico-patológicos. Embora a maioria dos estudos seja a 

favor do pior prognóstico e do maior potencial metastático em pacientes cujos 

tumores têm expressão elevada de MMPs, alguns estudos indicam que esse não 

precisa ser o caso. Foi demonstrado que os escores de expressão de MMP-2 e 

MT1-MMP não foram diferentes entre os pacientes com ou sem metástases em 

carcinoma de células escamosas orais (KATAYAMA et al., 2004). Outro trabalho não 

encontrou diferença significativa entre a expressão da proteína MMP-2 no CPT com 

e sem metástase (KOREM et al., 2002). Também foi verificado que a expressão de 

MMP-2 não foi relacionada com parâmetros como sexo ou tamanho do tumor no 

CPT, o que está em concordância com nossos resultados (SAFFAR et al., 2013).  A 

MMP-2 eseu inibidor,TIMP-2, raramente são produzidos em tecidos normais sem 

estímulos inflamatórios ou oncogênicos, e assim como nosso estudo, outros autores 

também não detectaram essas marcações no tecido tireoidiano saudável 

(MAREČKO et al., 2011). 

Em todos os casos foi verificada marcação positiva para o TIMP-2, sendo que 

no grupo com metástase, tanto o tumor primário quanto a região de metástase 

linfonodal apresentaram marcação intensa na mesma proporção (44%), diferente do 

grupo que não evoluiu para a metástase que possuiu um predomínio de marcação 

moderada (80%). Apesar disso, não houve diferença estatística entre os grupos e a 

expressão também não foi correlacionada com os parâmetros clínicos patológicos. O 

papel do TIMP-2 ainda é controverso, pois alguns estudos sugerem que em altos 

níveis podem promover tumorigenicidade, já que a expressão elevada de TIMP-2 foi 

associada com o mau prognóstico em vários cânceres humanos (CEPEDA et al., 

2016). Diferente dos nossos resultados, outros trabalhos correlacionaram as altas 
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expressões do TIMP-2 com o tamanho tumoral aumentado e alto estadio clínico 

(MAETA; OHGI; TERADA, 2001). No entanto, Cavalheiro et al. relataram que 

embora a imunomarcação de TIMP-2 tenha sido observada em células neoplásicas 

primárias e metastáticas no carcinoma medular da tireoide, não houve associação 

com a evolução clínica. Outro estudo também verificou que a expressão de TIMPs 

não teve uma correlação com a progressão tumoral, pois não apresentou diferença 

entre a expressão em lesões malignas e benignas da tireoide (NAKAMURA et al., 

1999). O TIMP-2 em concentrações mais altas possui a função de inibir a atividade 

da MMP-2, formando complexos estáveis com o sítio ativo dessa protease. Por outro 

lado, o TIMP‐2 em baixa concentração colabora para a ativação da pro‐MMP‐2 

(KRENGEL et al., 2002). Foi relatado que a alta ativação de MMP-2, detectada por 

ensaio zimográfico, está associada à alta expressão de TIMP-2 em células 

tumorais. Portanto, a imunorreatividade de TIMP-2 é provavelmente útil para 

monitorar a ativação de MMP-2 (YOSHIZAKI et al., 1997). Este fato pode explicar o 

fato do TIMP-2 estar em altas concentrações em nosso estudo, e por não ter sido 

correlacionado com um mau prognóstico, é provável que a alta expressão tenha 

causado um efeito inibidor da MMP-2. 

 Assim, devido à importância da presença dessas três proteínas no tecido para 

ativar a via proteolítica, analisamos a correlação da expressão concomitante com a 

progressão tumoral e observamos que 48% dos pacientes com CPT que evoluíram 

para a metástase tiveram positividade para os três marcadores e na região de suas 

respectivas metástases linfonodais, 52% expressaram os três marcadores. 40% dos 

pacientes com CPT sem metástase apresentaram a expressão concomitante dos 

marcadores. Com isso, fica evidente que nem todos os pacientes que evoluíram 

para a metástase possuem expressão concomitante dessas proteínas em células 

malignas do CPT e as células que conseguiram ultrapassar as barreiras e metastizar 

para os linfonodos, possuem o mesmo padrão que as células do tumor primário. No 

entanto,o estudo realizado apresentou limitações importantes quanto ao tamanho 

amostral.  

Além disso, observamos alterações significativas na matriz nos grupos com 

CPT,houve uma expressiva diminuição de fibras colágenas tipo I nos grupos com e 

sem metástase quando comparados com o tecido normal. Com a coloração de 
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Picrosirius, observamos uma modificação na arquitetura e distribuição das fibras 

colágenas que foram parecidas nos grupos CPT com e sem metástase. No entanto, 

outro trabalho relatou uma superexpressão de colágeno tipo I no CPT quando 

comparada com o tecido normal e também relatou que pacientes com baixa 

expressão de colágeno tipo I exibiram uma sobrevida livre de doença mais longa do 

que aqueles com alta expressão no CPT. Uma análise adicional dos fatores de risco 

de sobrevida livre de doença confirmou que a alta expressão de colágeno tipo I teve 

valor preditivo para uma sobrevida livre de doença mais curta (HUANG et al., 2019). 

Porém, no presente estudo, realizamos a análise da matriz que envolve as células 

foliculares, onde há a presença de uma das maiores proteases colagenolíticas, a 

MT1-MMP, e houve uma considerável diminuição de colágeno I e III no CPT, apesar 

do colágeno tipo III não ter sido considerado estatisticamente diferente do tecido 

normal. Não realizamos, neste estudo, análise da cápsula tireoidiana, o que pode 

ser o motivo dos nossos resultados serem diferentes dos estudados anteriormente, 

que utilizam técnicas quantitativas que envolvem todo o tecido.  

Com isso, nossos resultados sugerem que houve um remodelamento das 

propriedades biomecânicas da MEC nos estágios iniciais da tumorigênese. 

Proteases colagenolíticas são ativadas no microambiente tumoral, como por 

exemplo a MT1-MMP, e sua expressão/atividade pode ser influenciada por 

hormônios, fatores de crescimento e citocinas (CUI; HU; KHALIL, 2017). Com isso, 

pequenas mudanças na homeostase do microambiente podem ter efeitos 

significativos na proliferação de células cancerosas. Mudanças na deposição ou 

degradação do colágeno podem levar à perda da homeostase da matriz. À medida 

que as células tumorais proliferam, a MEC circundante sofre alterações 

arquitetônicas significativas em uma interação dinâmica entre o microambiente e as 

células residentes (WALKER; MOJARES; DEL RÍO HERNÁNDEZ, 2018). Sabe-se 

que a degradação proteolítica é indispensável para as propriedades de penetração 

nos tecidos das células cancerosas através do colágeno tipo I. Um estudo 

demonstrou que a colagenólise mediada por MT1-MMP juntamente com a produção 

de força conduzida pela actina causam o aumento dos poros da matriz para 

promover a transmigração nuclear e invasão celular no câncer de mama (FERRARI 

et al., 2019). No entanto, nossos resultados não se correlacionam com a progressão 
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tumoral. Estudos adicionais são necessários para demonstrar o papel do colágeno 

na metástase e invasão nos carcinomas de tireoide. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A expressão imunoistoquimica da MT1-MMP possuiu correlação com fatores 

clínico-patológicos como alto estadiamento (III-IV) e idade acima de 45 anos, em 

que houve predomínio de marcação moderada. 

O carcinoma papilífero da tireoide apresentou um aumento da expressão de 

MT1-MMP, MMP-2 e TIMP-2 quando comparadas com o tecido tireoidiano saudável. 

As proteases MT1-MMP, MMP-2 e seu inibidor TIMP-2 não foram 

correlacionados com a formação de metástases linfonodais cervicais, pois houve um 

padrão de expressão parecido entre os grupos CPTS, CPTM e suas respectivas 

áreas de metástase linfonodal cervical (ML). 

A maior parte dos pacientes que evoluíram para a metástase, não apresentou 

expressão concomitante do complexo ternário MT1-MMP/ MMP-2/ TIMP-2 e as 

células que conseguiram desprender da lesão primária e metastizar para os 

linfonodos, possuíam o mesmo padrão de expressão dos marcadores que as células 

do tumor primário. 

Houve uma diminuição do colágeno tipo I no CPT, juntamente com uma 

modificação na arquitetura e distribuição das fibras colágenas, sendo característicos 

do remodelamento nos estágios iniciais da doença. Essa diminuição foi menos 

relevante para o colágeno tipo III. Mais estudos são necessários para avaliar a 

participação do colágeno na progressão tumoral. 
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ANEXO A-REAGENTES E SOLUÇÕES 

 

 PBS 0,1M pH 7,4 

Foram dissolvidos 16,34g de NaCL, 0,72 g de fosfato de sódio monobásico, 

2,1 g de fosfato de sódio dibásico e completado para um volume final de 2 litros com 

água destilada. O pH foi ajustado para 7,4 com NaOH 2M. 

 

 Solução de Albumina Bovina (BSA) 

A solução foi preparada com 1g de BSA em 1litro de PBS. 

 

 Solução de Ácido Cítrico 

Foram dissolvidos 2,1 g de ácido cítrico em 1litro de água destilada. O pH (6,0) da 

solução foi acertado com NaCl. 

 

 Hematoxilina de Harris 

Em um balão volumétrico foram misturados 1000 mL de água destilada 

quente e 5 g de cristais de hematoxilina dissolvidos em 50 mL de álcool absoluto. 

Deixamos ferver por 1 minuto. O balão foi removido do fogo e acrescentado 2,5 g de 

óxido vermelho de mercúrio. Em seguida, o balão foi novamente levado ao fogo até 

a solução tornar-se cor púrpura escura.  

 

 ÁcidoFosfomolibdico 

Foram dissolvidos 2 g de ácido fosfomolibdico em 100 mL de água destilada.  

 

 HCL 0,01 N 

Foi diluído 1 mL de HCL 1N em 100 mL de água destilada. 

 

 Vermelho da Síria (Sirius Red) 

Foi misturado 0,1 g de vermelho da Síria em 100 mL de solução de ácido pícrico. 
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ANEXO B- PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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